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Niedzielne espresso           z Proboszczem

Okoliczności uwięzienia i śmierci Jana Chrzciciela
Ewangeliści zgodni są co do tego, że Jan Chrzciciel został uwięziony z powo-
du krytyki nieprawego związku króla Heroda z Herodiadą – żoną jego brata 
Filipa. Mateusz podaje, że jego śmierci zażądała podstępnie Herodiada wy-
korzystując wdzięk swojej córki i podniecenie Heroda. Ewangelista zaznacza 
jednak, że Herod już wcześniej chciał Jana zgładzić, ale bał się ludzi, którzy 

uważali go za proroka i darzyli szacunkiem. Z drugiej strony pisze, że Herod zasmucił się przed ścięciem 
Jana (Mt 14, 3-12). Według Marka Herod kazał uwięzić Jana Chrzciciela, jednak chętnie go słuchał, bał się 
go z powodu jego świętości i bronił przed Herodiadą, którą Ewangelista obarcza winą za śmierć proroka 
(Mk 6, 17-29). Łukasz stwierdza jedynie, że Herod uwięził Jana, dlatego iż był przez niego karcony z powodu 
Herodiady i innych złych czynów (Łk 3, 19-20), a potem kazał go ściąć (Łk 9, 7-9), nie podając żadnych szcze-
gółowych okoliczności śmierci. Natomiast Jan nie wspomina w swojej Ewangelii o uwięzieniu i śmierci Jana 
Chrzciciela. Różnice w relacjach Ewangelistów świadczą o prawdziwości opisywanych faktów. Każdy z nich 
z innej perspektywy patrzył na wydarzenia dotyczące życia Jezusa, co innego uważał za ważne czy istotne. 
Różnice w relacjach świadczą także i o tym, że Ewangeliści nie „odpisywali” od siebie, ale podawali własną 
interpretację zbawczych wydarzeń. 

ks. Eugeniusz Burzyk

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów 
z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy 
oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co 
słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, 
trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwsta-
ją, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie 
nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: 
„Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? 
Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto 
w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc 
wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż pro 
roka […]”.

Ksiądz Wacław Hryniewicz przekonuje, że największym zagroże-
niem dla człowieka wierzącego są zobojętnienie, nuda i pustka.
Jan Chrzciciel przed śmiercią chciał potwierdzenia sensu swego ży- 
cia, pyta, czy Jezus, dla którego się poświęcał, jest Mesjaszem.
„Jeśli masz dosyć życia, to kup sobie trumnę i chwilę w niej poleż” 
– radzą zniechęconym pracownikom przedsiębiorcy w Seulu.
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Uroczysta Msza Barbórkowa 2016
Mszy Barbórkowej w naszym kościele przewodniczył 4 
grudnia proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk, który 
jest technikiem górnikiem i ponad rok przepracował 
pod ziemią. Na terenie parafii mieszka bardzo wielu 
górników z pobliskiej kopalni, zarówno pracujących, 
jak i emerytów oraz rencistów, którzy z dyrektorem ds. 
pracy kopalni „Brzeszcze” – Janem Parcerem licznie 
uczestniczyli w Eucharystii. 
Podczas kazania proboszcz wspominał, że w Wyższym Śląskim 
Seminarium Duchownym każdy kleryk po trzecim roku musiał 
przerwać studia i podjąć roczną pracę fizyczną. „Kiedy gór-
nicy dowiedzieli się, że jestem klerykiem, czyli dla nich już 
prawie księdzem, wielu chciało ze mną pracować, a właściwie 
przebywać podczas pracy, aby porozmawiać o sprawach wiary, 
pobożności czy problemach życia osobistego; była to swoista 
„katecheza dla dorosłych”. Ks. Burzyk jest przekonany, że taka 
postawa była wyrazem tęsknoty, często nieuświadomionej, za 
Bogiem i rzeczywistością nadprzyrodzoną, czego doświadcza 
do dzisiaj. „W czasie ponad 28 lat pracy kapłańskiej nigdy nie 
spotkała mnie najmniejsza przykrość z tego powodu, że jestem 
kapłanem. Zawsze, gdziekolwiek coś załatwiałem, traktowano 
mnie z wielkim szacunkiem, także ludzie niewierzący, od któ-
rych decyzji byłem zależny – mówił proboszcz. – Jestem przeko-
nany, że nie chodziło o szacunek do mnie, ani o sam fakt bycia 
kapłanem, ale o tęsknotę za światem, który niejako „z urzę-
du” reprezentuję, czyli za Bogiem”. Stwierdził, że ta górnicza 
i ogólnoludzka tęsknota nie jest przez Kościół i kapłanów do 
końca zagospodarowana.
Proboszcz życzył górnikom, aby doceniając pod ziemią rolę 
światła, które niejednokrotnie ratuje życie, starali się w okre-
sie Adwentu docenić światło ratujące życie duchowe, a które 
przynosi nowonarodzony Jezus: „To światło nie tylko rozświe-
tla nasze codzienne mroki, ale zmienia religijną jakość nasze-
go życia, co w konsekwencji prowadzi do zbawienia”.
Wiernych wchodzących do kościoła witała orkiestra kopalni 
„Brzeszcze” z koncertem tradycyjnych górniczych melodii. 
Obecni byli górnicy ze swoim sztandarem oraz członkinie koła 
Gospodyń Wiejskich z Jawiszowic w strojach regionalnych. 
Śpiewał parafialny chór „Canticum novum”. Wielu parafian 
przyszło do kościoła w górniczych mundurach.



 1. W piątek – 16 grudnia, z racji trzeciego piątku mie- 
siąca, po wieczornej Mszy zapraszamy na nabożeń-
stwo do Miłosierdzia Bożego. 

 2. Przy stolikach z prasą można nabyć oryginalne oraz 
estetyczne świąteczne ozdoby i świece „Caritas” na 
stół wigilijny.

 3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę miesz-
kańcom bloku nr 13 z os. Słowackiego. W tym ty-
godniu, ok. godz. 19.00, prosimy mieszkańców ulic 
Grottgera, Tysiąclecia.

 4. Dziękujemy za złożone ofiary. Obecnie nadal trwają 
prace w aneksie kuchennym i w pomieszczeniu go-
spodarczym, z którego będą korzystać wszystkie 

grupy działające w parafii. Pomieszczenia te zostaną 
ukończone w bieżącym tygodniu. Zainstalowane zo-
staną w nich nowe meble.

 5. W przyszłą niedzielę – 18 grudnia składka specjalna 
uzupełniająca na prace remontowe i przygotowanie 
kościoła na święta.

 6. Dla uczczenia 100. rocznicy objawień fatimskich or- 
ganizujemy pielgrzymkę do Fatimy oraz Santiago de 
Compostela, w dniach 2 – 9 maja 2017 roku. Ksiądz 
Adam zaprasza zainteresowanych na spotkanie or- 
ganizacyjne, które odbędzie się w czwartek – 15 gru- 
dnia, po Mszy Św. wieczornej, w sali konferencyjnej. 
Warunkiem zorganizowania pielgrzymki jest ucze-
stnictwo przynajmniej 40 osób.

Ogłoszenia duszpasterskie
11 – 18 grudnia

Statystyka
listopad 2016

Chrzty:

Zmarli:
† Stanisław Sporysz, lat 65
† Jerzy Kolber, lat 57
† Helena Jania, lat 83
† Zdzisław Wolf, lat 87
† Ireneusz Zieliński, lat 88
† Zofia Mikołajczyk, lat 86
† Fryderyk Szyjka, lat 77

Zapowiedzi:

Pierwszy etap konkurs kuratoryjnego
17 listopada, 11 uczniów z klas  
5 i 6 naszej Szkoły Podstawo-
wej, wystartowało w Konkur-
sie Kuratoryjnym ze znajomo-
ści Ewangelii według Świętego 
Marka. Do kolejnego etapu za-
kwalifikowały się 3 osoby: 
– Wiktoria Kania z kl. 6a,  
– Igor Piestrak z kl. 5b,  
– Marcin Rączka z kl. 6b. 



NIEDZIELA – 11 grudnia
  7.00 † Maria Balcarek
  8.30 † Janina Dźwigaj
10.00 † Maria Dobrowolska w 18 r. śm.  

z rodzicami i teściami
11.30  Roczki
18.00 † Jan Kania w 9 rocznicę śm. 
PONIEDZIAŁEK – 12 grudnia
  6.30 † Maria Balcarek
  6.30 † Aleksander Zemlik
18.00 † Jan Gajda w 3 rocznicę śmierci
WTOREK – 13 grudnia
  6.30 † Helena Jania
  6.30 † Maria Balcarek
  6.30 † Ireneusz Zieliński
18.00 † Otylia Jasińska
ŚRODA – 14 grudnia
  6.30 † Helena Jania
  6.30 † Maria Balcarek
  6.30 † Ireneusz Zieliński
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  o Boże błogosławieństwo dla mie-

szkańców i sprzątających z bloku 
nr 11 z os. Słowackiego, o zdrowie 
i Boże błogosławieństwo dla Ireny 
Lutyńskiej w 90 rocznicę urodzin, 
† Stanisława Stanek, † Stanisław 
Sporysz, † Jerzy Kolber, † Zofia 
Mikołajczyk

CZWARTEK – 15 grudnia
  6.30 † Stanisław Sporysz
  6.30 † Maria Balcarek
  6.30 † Ireneusz Zieliński
18.00 † Władysława Wnętrzak

PIĄTEK – 16 grudnia
  6.30 † Maria Balcarek
18.00 † Władysława Wnętrzak
SOBOTA – 17 grudnia
  6.30 † Mariusz Boroń w 12 r. śmierci
  6.30 † Maria Balcarek
  6.30 † Ireneusz Zieliński
  6.30 † Zofia Mikołajczyk
18.00 † Otylia Jasińska w 5 r. śmierci
NIEDZIELA – 18 grudnia
  7.00 † Franciszek i Elżbieta Krysta  

z wnukiem Wojciechem
  8.30 † Eugeniusz Bigos
10.00 † Edmund Kurek w 4 r. śmierci
11.30 † Zdzisław Chrapek w 3 r. śmierci
18.00 † Maria Balcarek

Adres parafii:
ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel. 794 795 794 

   www.materdolorosa.pl;      www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Redakcja: parafia@materdolorosa.pl, 

zdjęcia: Jerzy Zajda; komiks: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska
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Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD) 
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Intencje mszalne
11 – 18 grudnia


