
Niedzielne espresso           z Proboszczem
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył 
przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj 
uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus 
zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł 
do nich: „Czego szukacie?”. Oni powiedzieli do Niego: 
„Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”. Od-
powiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc 
i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. 
Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy 
to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szy-
mona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł 
do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. 
I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na 
niego, rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się 
nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.

J 1, 35-42

Czasem ludzie prowadzą „podwójne życie”: w szkole czy 
w pracy prezentują się nienagannie, w domu są nieznośni.
Uczniowie pytają Jezusa, gdzie mieszka, a On zaprasza ich 
do swojego domu, by doświadczyli panującej tam atmosfery.
Łatwo składać deklaracje dotyczące miłości do świata i ludz-
kości, o wiele trudniej kochać tych, z którymi mieszkamy.
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

ks. Eugeniusz Burzyk

Imiona i określenia Syna Bożego
Jezus – Bóg zbawia. W języku hebrajskim – Jeszua, przetłumaczone na grecki – Iesous. Wskazuje na 
tożsamość i misję Syna Bożego.
Chrystus – od greckiego christos, które jest tłumaczeniem hebrajskiego mashiah – „namaszczony”, 
stąd Mesjasz. Jezus jest Mesjaszem Izraela, posłanym przez Ojca dla zbawienia człowieka.
Syn Człowieczy – ma przypominać, że Jezus będąc Synem Bożym przyjął ludzkie ciało i narodził 
się w naturalny sposób jako człowiek: W Ewangelii Jezus często nazywa siebie Synem Człowieczym.
Pan – oznacza władzę i Boskie panowanie. Jezus jest Panem świata i historii. Nazywa siebie „Panem 
szabatu” stawiając się wyżej od Prawa. Używa tego imienia także podczas Ostatniej Wieczerzy.
Rabbi – w języku hebrajskim mistrz. W Ewangelii jest synonimem słowa nauczyciel. Zwracano się 
tak do wybitnych nauczycieli, również do Jezusa.

2.   N i e d z i e l a   Z w y k l a   –   R o k   B,
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JUBILEUSZ 25-LECIA  
DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO CHÓRU 

„CANTICUM NOVUM”
Póki życia mego Panu śpiewać chcę,  

Grać memu Bogu, póki życia starczy mi.  
Niech miła Ci będzie, Panie, moja pieśń,  
Będę radował się w Panu, Bogu mym …

Istnieją daty, które mimo upływu lat wciąż pozo-
stają w pamięci. Są wydarzenia, które ożywają 
i towarzyszą nam na co dzień. Są osoby, które 
raz poznane wywierają ogromny wpływ na na-
sze dalsze życie. Takim wydarzeniem, które nie-
wątpliwie wpłynęło na bieg historii naszej pa-
rafii i wielu z nas, było powstanie parafialnego 
Chóru „Canticum Novum”. 

Jak zrodził się w ogóle pomysł utworzenia chóru? 
Po kilku latach pracy w parafii w głowie pana or-
ganisty Zdzisława Kołodzieja zaczęła kiełkować 
myśl o zebraniu grupy parafian i utworzeniu 
małego chóru parafialnego. W kościele podczas 
Mszy Świętych i różnych nabożeństw słychać by- 
ło osoby, które dobrze śpiewały i było też widać, 
że śpiew sprawia im przyjemność. Pomysł doj-
rzewał powoli. Pan Zdzisław podzielił się swoim 
pomysłem z ówczesnym proboszczem ks. Janem 
Zającem, któremu idea utworzenia chóru bar-
dzo się spodobała i który całym sercem zachę-
cał młodego organistę do podjęcia się tego dzie- 
ła. Kiedy na początku stycznia 1993 roku pan 
organista Zdzisław Kołodziej skierował do nas – 
swoich parafian – proste słowa zaproszenia do 
wspólnego śpiewania, nikt nie przypuszczał, że 
oto rozpoczyna się wielkie dzieło, które prze-
trwa 25 lat i kolejnych proboszczów.
Pierwsze spotkanie odbyło się 10 stycznia 1993 
roku, a ilość obecnych przeszła najśmielsze ocze- 

kiwania. Podczas tego spotkania wspólnie śpie- 
waliśmy znane kolędy o różnej skali głosowej, dzię- 
ki czemu można było nas podzielić na 4 głosy: 
soprany, alty, tenory i basy. Na spotkania wyzna-
czyliśmy każdy czwartek po wieczornej Mszy. Tak 
zaczęła się nasza wspólna praca w chórze. Po- 
czątkowo do chóru należało 35 osób, jednak z ro- 
ku na rok liczba ta się zwiększała, dochodząc 
w niektórych latach nawet do 80 członków. 



Zadebiutowaliśmy 10 kwietnia 1993 roku. Trema 
towarzyszyła każdemu, zarówno dyrygentowi, 
jak i chórzystom, lecz nasz śpiew został bardzo 
dobrze przyjęty i oceniony przez parafian. Drugi 
występ miał miejsce podczas uroczystości Boże-
go Ciała w czerwcu 1993 roku, a kolejny na prymi- 
cjach księdza neoprezbitera Dariusza Pawlusa. 
W pierwszym roku naszej działalności wystąpi- 
liśmy także podczas odpustu w sąsiedniej para-
fii pw. św. Marcina w Jawiszowicach. 18 listopa-
da 1993 roku przyjęliśmy oficjalnie nazwę Chór 
„Canticum Novum”, tzn. „nowa pieśń”, a kilka 
dni później po raz pierwszy obchodziliśmy imie-
niny swojej patronki – św. Cecylii.



Dnia 5 czerwca 1994 roku uświetniliśmy swoim 
śpiewem uroczystą Mszę św., podczas której do-
konano poświęcenia naszych nowych organów, 
a 11 czerwca 1994 roku po raz pierwszy wystąpi-
liśmy z większym koncertem w ramach nieszpo- 
rów organowo-chóralnych. Do wspólnego śpiewa- 
nia zaprosiliśmy wtedy „Chór Bielański” z parafii 
pw. św. Macieja z Bielan oraz Chór „Adoramus” 
z Rdzawki, rodzinnej parafii ks. Jana Zająca. Pod 
koniec 1994 roku w chórze śpiewało już 49 osób.

W kolejnych latach nasz chór uświetniał głównie 
liturgię sakralną oraz różne uroczystości o cha-
rakterze religijnym: Msze Święte prymicyjne ka-
płanów wywodzących się z parafii, Msze odpusto-
we, niedzielne Msze święte, wizytacje biskupów, 
jubileusze kapłańskie, misje i rekolekcje para-
fialne, różne nabożeństwa i wydarzenia zwią-
zane z życiem religijnym parafii. Spotykaliśmy 
się także w chwilach ważnych dla nas i naszych 

rodzin, towarzyszyliśmy swoim śpiewem pod-
czas ślubów i jubileuszy małżeńskich członków 
chóru, ale i w chwilach smutnych – na pogrze-
bach naszych bliskich. 
Nasza działalność rozwijała się, a my staliśmy się 
nieodłącznym elementem życia nie tylko parafii, 
ale również gminy i powiatu. Wielokrotnie uświe- 
tnialiśmy koncertami uroczystości środowiskowe, 
byliśmy zapraszani na koncerty charytatywne 
i okolicznościowe do sąsiednich miejscowości, po- 
bliskich parafii, a także mieliśmy możliwość repre- 
zentowania naszej rodzimej kultury poza grani-
cami kraju (w Wiedniu, Mariazell, Budapeszcie). 
Koncertowaliśmy m.in. podczas uroczystości bea- 
tyfikacji arcybiskupa Józefa Bilczewskiego w Wi-
lamowicach, na „Rekolekcjach z Tischnerem” w Lu- 
dźmierzu, podczas wieczoru pamięci „Ludzie 
dobrej woli” poświęconego mieszkańcom Gmi-
ny Brzeszcze niosącym pomoc więźniom KL Au- 
schwitz, podczas Mszy św. transmitowanej przez 
Telewizję Polską z Łagiewnik, na Powiatowych 
Przeglądach Chórów w Kętach i Oświęcimiu, 
w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze 
z okazji 15-lecia działalności naszego chóru, pod- 
czas uroczystej gali wręczenia nagród Burmi-
strza Oskardy 2007, podczas uroczystości die- 
cezjalnych w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
w Hałcnowie. Za swoją działalność oraz osiągnię-
cia w dziedzinie kultury otrzymaliśmy jako chór 
„Canticum Novum” nagrodę Burmistrza „Oska- 
rdy 2003”, a w 2011 roku Nagrodę Zarządu Po- 
wiatu w Oświęcimiu za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochro- 
ny kultury. 



Podczas 25-letniej działalności wypracowaliśmy 
i zgromadziliśmy bogaty repertuar pieśni litur- 
gicznych, okolicznościowych, patriotycznych, ma- 
ryjnych, pasyjnych, kolęd i pastorałek. Śpiewa-
my nie tylko utwory religijne, ale też świeckie, po- 
chodzące z różnych okresów dziejowych, kompo-
nowane przez znanych i wybitnych twórców za- 
granicznych (Mozart, Verdi, Händel, Bach, Schu- 
bert, Caccini) i naszych polskich: Gerwazego Gor- 

czyckiego, Mikołaja Gomółkę, Wacława z Szamo- 
tuł, Jana Gawlasa. Co roku nasz Maestro wyszu-
kuje kolejne „perełki”, nad którymi potem pra-
cujemy i z którymi występujemy na naszych kon-
certach. Jak często powtarzamy, śpiewamy Bogu 
na chwałę, a ludziom ku przyjemności. Nasza 
obecność i nasz śpiew wpisały się już na stałe 
w kalendarz roku. Od 2009 r. corocznie w stycz-
niu organizujemy „Spotkanie z kolędą”, na któ- 



re zapraszamy zaprzyjaźnione zespoły oraz chó-
ry z naszej gminy oraz sąsiednich parafii i miej- 
scowości. W lutym koncertem kolęd i pastorałek 
żegnamy okres bożonarodzeniowy. W okresie 
Wielkiego Postu śpiewamy pieśni pasyjne, w Wiel- 
kim Tygodniu ubogacamy śpiewem Liturgię Tri-
duum Sacrum i później Święta Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. Podczas koncertów majowych pre-
zentujemy bogaty repertuar pieśni maryjnych, 
często z wersjami solowymi naszych chórzystek. 
W dniu uroczystości Bożego Ciała można usłyszeć 
w naszym wykonaniu pieśni eucharystyczne. Przez 
ostatnie lata włączyliśmy się swoim śpiewem do 
obchodów „Dni Papieskich” oraz koncertów w ra-
mach „Jawiszowickich Niedziel Organowych”, 
podczas których prezentujemy różnorodne utwo- 
ry najwybitniejszych kompozytorów muzyki eu-
ropejskiej i światowej. Jesteśmy zawsze obecni 
także podczas odpustów parafialnych, ku czci 
Matki Bożej Bolesnej i ku czci Jana Pawła II. 
W listopadzie pamiętamy o naszej patronce św. 
Cecylii i z tej okazji występujemy przed parafia-
nami z krótkim koncertem okolicznościowym. 
Rok kalendarzowy zamykamy śpiewem kolęd, 
pastorałek i kantyczek podczas Pasterki i Świąt 
Bożego Narodzenia. 
Przez lata staliśmy się jedną wielką rodziną chó-
ralną, a do chóru dołączały kolejne osoby – nasi 
znajomi, przyjaciele, małżonkowie lub dzieci. 

Jedni „wpadli tylko na chwilę”, inni zostali dłu-
żej, jeszcze inni na stałe. Przez 25 lat przez chór 
przewinęło się ponad trzysta osób, a 14 śpiewa 
w chórze od samego początku! Obecnie chór li-
czy 58 członków, a każdy, kto lubi i chce śpiewać, 
jest mile widziany. Spotykamy się regularnie co 
tydzień w czwartkowy wieczór po wieczornej 
Mszy Świętej, a jeśli jest taka potrzeba, to na-
wet częściej. Przychodzimy zawsze trochę wcze-
śniej, bo chcemy ze sobą pobyć, porozmawiać, 
wymienić się nowinkami z ostatniego tygodnia. 
Próbę śpiewu zaczynamy od wspólnej modlitwy, 
a później nadchodzi czas na ćwiczenie przez po-
szczególne głosy nowych utworów i szlifowanie 
tych starszych. Różnie to bywa, czasem jest bar-
dzo wesoło, lecz każdy stara się jak może. Raz 
idzie nam lepiej, raz gorzej, ale kiedy całość za-
czyna wreszcie nabierać piękna i harmonii, kie-
dy słychać współbrzmienie 4 głosów, to cieszy 
się nie tylko nasz Maestro, ale i my – chórzyści. 
Oczywiście próby to nie tylko nauka śpiewu, ale 
też dzielenie się codziennymi sprawami, poga-
duszki, świętowanie urodzin czy imienin, organi-
zowanie i włączanie się do różnych akcji i dzia-
łań charytatywnych. Na koniec próby modlimy 
się za osoby bliskie naszemu sercu, nasze rodzi-
ny, chorych i tych, którzy się nimi opiekują, na-
szych zmarłych oraz wszystkich, którzy polecali 
się naszej modlitwie. 



Co sprawia, że udało się nam przetrwać 25 lat? 
To wspólnie spędzane czwartkowe wieczory, nie-
dzielne Msze Święte, spotkania opłatkowe, kon-
certy okolicznościowe, różne uroczystości ro-
dzinne, dzielone ze sobą radości i smutki, które 
nas zjednoczyły i dzięki którym czujemy się jak 
rodzina. I jak w rodzinie – jest też czas na „przy-
jemności”: ogniska, prażone, wycieczki oraz in- 
ne wyjazdy, w których biorą udział także nasi bli-
scy małżonkowie, rodzeństwo czy dzieci. Nie by-
łoby nas i naszej wspólnoty bez pana organisty 
Zdzisława Kołodzieja, który jest dla nas przyja-
cielem, przewodnikiem, ojcem naszej chóralnej 
rodziny, naszym Maestro. Zawsze o nas pamięta, 
wysyła nam przezabawne autorskie SMS-y z ży-
czeniami i pozdrowieniami, obsypuje kwiatami 
na Dzień Kobiet, albo serwuje pączki w Tłusty 
Czwartek. „Nasz Zdzichu” rozpalił w nas ogień, 
który nie gaśnie. Śpiewają nie tylko nasze usta, 
ale śpiewa i dusza. Sprawiła to jego pasja, któ-
ra udzieliła się każdemu z nas. Nie możemy nie 
wspomnieć o Pani Marysi – żonie Pana Organisty, 

która rozpieszcza nas swoimi wypiekami i dba 
o nas jak najlepsza mama. Jako chórzyści jeste-
śmy im wdzięczni za wszystko, czego doświad-
czamy podczas wspólnego muzykowania. 
Na koniec warto przytoczyć słowa L. Carroll: 
„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na 
tym, że tylko to, co robimy dla innych, jest tym, 
co naprawdę warto robić”. Przez lata zgroma-
dziliśmy wokół siebie grono wiernych słucha-
czy, sympatyków i przyjaciół, którzy przychodzą 
na wszystkie nasze koncerty i wspierają nas 
sercem, modlitwą, ofiarą i życzliwością na co 
dzień. Kochani, dziękujemy Wam całym sercem! 
Mamy nadzieję, że z Bożą pomocą i przy Waszym 
wsparciu będziemy mogli działać i śpiewać przy-
najmniej przez kolejne 25 lat. 
Niech ten Jubileusz 25-lecia naszego Chóru „Can- 
ticum Novum” milowym będzie kamieniem. Cze- 
kamy na następne z wielkim w sercu wzruszeniem.

Katarzyna Nawrocka
Kronikarz Chóru 

Dzisiaj o godz. 19.00 zapraszamy na Koncert  
Jubileuszowy z okazji 25-lecia działalności naszego  
chóru „Canticum Novum”. O godz. 18.00 zostanie 

odprawiona Msza Święta w intencji chóru.
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Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD) 

tel: 500 127 217; e-mail: poligrafia@slajd.eu

NIEDZIELA – 14 stycznia
  7.00 † Alojzy i Weronika Duc
  8.30 † Stanisław i Karolina Korczyk
10.00 † Rodzice: Maria i Rudolf Pochopień 

z synami: Antonim, Tadeuszem  
z żoną Zofią

11.30  Roczki: Oliwier Moskwa
18.00  W intencji parafialnego Chóru „Can- 

ticum Novum” z okazji 25-lecia dzia-
łalności

18.00 † Kazimierz Grzywa
PONIEDZIAŁEK – 15 stycznia
  6.30 † Władysław Studencki w 15 r. śm.
18.00 † Stefania Duda z rodzicami w 1 r. śm.
WTOREK – 16 stycznia
  6.30 † Ks. Franciszek Janczy
18.00 † Henryk Górka w 12 r. śmierci
ŚRODA – 17 stycznia
  6.30 † Janina Klecka
  6.30 † Ks. Franciszek Janczy
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: 
  dziękczynna z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo dla Andrzeja w 50 r. urodzin, 
† Jan Wadoń, † Bronisława Witkow-
ska, † Elżbieta Korczyk w 5 r.  śm., † Jó- 
zef Baran w 14 r. śm., † Stefania Kul-
ka, † Józef Krupa, † Edmund Madej, 

† Maria Zduńczyk, † Leszek Waleryn 
w 1 r. śm., † Stefania Sarnacka

CZWARTEK – 18 stycznia
  6.30 † Maria Zduńczyk
  6.30 † Ks. Franciszek Janczy
18.00 † Stanisław Foks w 12 r. śmierci
PIĄTEK – 19 stycznia
  6.30 † Józefa Olma w 5 r. śmierci
  6.30 † Paweł Andreas
18.00 † Mieczysław Płużek
SOBOTA – 20 stycznia
  6.30  W intencji Anny z okazji dnia Babci
  6.30 † Helena Rączka w 3 r. śmierci
  6.30 † Jan Wadoń
  6.30 † Janina Klecka
18.00 † Bronisław Adamowicz w 23 r. śm.
NIEDZIELA – 21 stycznia
  7.00 † Józef Włoszek w 37 r. śmierci
  8.30  Dziękczynna z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo dla Leszka i Krystyny 
z okazji 40 rocznicy ślubu

10.00 † Ludwik Chrapek w 19 r. śmierci
11.30  O Boże błogosławieństwo dla Jaku-

ba z okazji 18 rocznicy urodzin
18.00 † Zdzisław Cygoń
18.00  O Boże błogosławieństwo dla Woj-

ciecha z okazji 18 r. urodzin

 1. Dzisiaj o godz. 19.00 zapraszamy na koncert 
jubileuszowy z ok. 25-lecia działalności naszego 
chóru „Canticum Novum”. O 18.00 zapraszamy 
na Mszę Świętą w intencji naszego chóru.

 2. W Kościele Powszechnym obchodzimy dzisiaj 
Dzień Migranta i Uchodźcy. Do puszek przy wyj-
ściu z kościoła składamy ofiary na ten cel.

  3. W środę – 17 stycznia – Dzień Judaizmu.
 4. Od czwartku – 18 stycznia – w całym Kościele 

rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrze- 
ścijan.

 5. W piątek – 19 stycznia, z racji trzeciego piątku 
miesiąca, zapraszamy na nabożeństwo do Miło-
sierdzia Bożego.

 6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę zło-
żoną na prace remontowe mieszkańcom ulic: 
Popiełuszki, Wyszyńskiego, Kusocińskiego, Woj-
ska Polskiego i Grunwaldzkiej. W tym tygodniu, 

w piątek ok. 19.00, prosimy mieszkańców ulic: 
Kochanowskiego, Kombatantów i Mickiewicza.

 7. W przyszłą niedzielę składka specjalna uzupełnia- 
jąca na zakup kolejnej partii opału do ogrzewania 
kościoła i prowadzone prace remontowe.

 8. Również w przyszłą niedzielę do puszek przy 
wyjściu z kościoła będziemy składać ofiary na 
pomoc syryjskiej rodzinie, którą nasza parafia 
objęła opieką.

 9. Parafialne Koło Radia Maryja organizuje 20 sty-
cznia pielgrzymkę, w czasie której odbędzie się 
zwiedzanie szopek bożonarodzeniowych, m.in. 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, Klasztorze Redem- 
ptorystów w Krakowie i Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Łagiewnikach. Wyjazd sprzed Ośrod- 
ka Kultury o godz. 7.00. Zapisy w zakrystii. Tele- 
fon kontaktowy: 609 322 346.

Ogłoszenia duszpasterskie


