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TYGODNIK PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 
w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze

Niedzielne espresso  z Proboszczem 
Jak jest napisane  

u proroka Izajasza: «Oto 
Ja posyłam wysłań-
ca mego przed Tobą; 
on przygotuje drogę 
Twoją. Głos wołające-
go na pustyni: Przy-
gotujcie drogę Panu, 
prostujcie ścieżki dla 
Niego». Wystąpił Jan 
Chrzciciel na pustyni  
i głosił chrzest nawró-

cenia na odpuszczenie 
grzechów. Ciągnęła do 
niego cała judzka kraina 
oraz wszyscy mieszkań-
cy Jerozolimy i przyj-
mowali od niego chrzest  
w rzece Jordanie, wy-
znając przy tym swe 
grzechy. Jan nosił odzie-
nie z sierści wielbłądziej  
i pas skórzany około bio-
der, a żywił się szarań-

czą i miodem leśnym.  
I tak głosił: «Idzie za 
mną mocniejszy ode 
mnie, a ja nie jestem 
godzien, aby się schy-
lić i rozwiązać rzemyk 
u Jego sandałów. Ja 
chrzciłem was wodą, 
On zaś chrzcić was 
będzie Duchem Świę-
tym».     

Mk 1, 1-8

„Przyjęło się też mówić, że ten czy inny «mógł być kimś». Co do mnie, o wiele mocniejszy i bardziej 
zaskakujący wydaje się fakt, że każdy zwykły człowiek mógłby nie być nikim” – pisał Chesterton.

Jan Chrzciciel wie, że jego autorytet i znaczenie to tylko odbicie wielkości Boga, przez którego został 
powołany. Nie udaje mesjasza, nie okazuje wyższości, lecz wskazuje na Jezusa. Pozostaje sobą.

W ostatnim pouczeniu przed śmiercią rabbi Zusja powiedział do uczniów: „W przyszłym świecie 
nie zapytają mnie: «Dlaczego nie byłeś Mojżeszem?». Zapytają mnie: «Dlaczego nie byłeś Zusją?»”.

Co znaczy „rozwiązywać sandały”?
Zdejmowanie i noszenie sandałów było po-
winnością ucznia względem swojego mistrza; 
podobny obowiązek mieli niewolnicy wzglę-
dem swego Pana. Ewangelista podkreśla w ten 
sposób, że nie można porównywać działalno-
ści Jana Chrzciciela z działalnością Jezusa. Ist-
nieje między nimi większa przepaść niż między 
niewolnikiem a jego panem. 

ks. Eugeniusz Burzyk

Chrzest Jana a chrzest Jezusa – różnica
Chrzest udzielany przez Jana, polegający na 
zanurzeniu w wodach Jordanu ma charakter 
zewnętrzny, jest wezwaniem do pokuty i na-
wrócenia. Jan Chrzciciel zapowiada, że Jezus 
będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem, co 
wskazuje, że nie będzie to tylko rytualne ze-
wnętrzne obmycie, ale rzeczywiste zgładzenie 
grzechów, związane z wewnętrzną przemianą  
i uświęceniem mocą Ducha Świętego.



Czym są Roraty?
Msza ku czci Najświętszej Marii Panny odprawiana 
codziennie [oprócz niedziel i uroczystości] przez 
cały Adwent. Zgodnie z tradycją uczestniczą w niej 
przede wszystkim dzieci, które przychodzą do ko-
ścioła z lampionami symbolizującymi czuwanie. 
Lampiony nawiązują do ewangelicznych przypo-
wieści o pannach roztropnych i nierozsądnych. Ich 
światło wyraża radość z oczekiwanego narodzenia 
Jezusa. Msza roratnia rozpoczyna się przy wyłączo-
nych światłach; jedynie świece i lampiony rozpra-
szają mrok panujący w kościele. Światła zapalane 
są dopiero podczas śpiewu „Chwała na wysokości 
Bogu”. W czasie Mszy roratnich głoszone są kazania 
dla dzieci, które otrzymują pamiątkowe obrazki, na 
ogół nawiązujące do treści wygłoszonego kazania. 
W niektórych parafiach dzieci składają na ołtarzu 
kartki z dobrymi postanowieniami, będące wyrazem 
nawrócenia i duchowego przygotowania do świąt 
Narodzenia Pańskiego.

Skąd nazwa tej Mszy?
Pochodzi od pierwszego słowa łacińskiej pieśni na 
wejście: Rorate coeli desuper, co znaczy: „Niebiosa, 
spuśćcie rosę”. Rosa symbolizuje łaski otrzymane 
dzięki przyjściu Jezusa na ziemię i przyjęciu przez 
Niego ludzkiej natury. Pieśń ta jest zapowiedzią zba-
wienia, którego dokona Nowonarodzony.

Zwyczaje związane z Roratami

Roratka, czyli świeca symbolizująca Maryję. Jej 
światło zapowiada przyjście światła pełnego i osta-
tecznego – narodzenie Jezusa.
Wieniec z czterema świecami, oznaczającymi po-
szczególne niedziele Adwentu. Świece zapala się  
z upływem kolejnych tygodni.
Figura Dzieciątka każdego dnia „zstępująca” po 
schodach do przygotowanego żłóbka.



1. Dziękujemy uczestnikom uroczystej Mszy 
Świętej z okazji wspomnienia św. Barbary 
– patronki górników: chórowi „Canticum no-
vum”, naszej scholi, górnikom ze sztandarem, 
paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w strojach 
regionalnych, naszym parafianom, a przede 
wszystkim górnikom. Cieszymy się, że obec-
ni byli również przedstawiciele dyrekcji KWK 
„Brzeszcze”.

2. Msze roratnie w na-
szym kościele codzien-
nie od poniedziałku do 
piątku o godz. 18.00. 
Prosimy rodziców i wy- 
chowawców, aby nie 
tylko zachęcali dzieci 
do uczestnictwa, ale 
także wytłumaczyli im 
sens i znaczenie Mszy Świętej roratniej.

3. Od dzisiejszej nie-
dzieli codziennie roz-
prowadzamy świece 
Caritas na stół wigi-
lijny. Świece dostęp-
ne są w przedsionku 
kościoła i w zakry-
stii. Ofiara dowolna, 
przeznaczona na wy-
jazd wakacyjny dla 
dzieci i młodzieży za-
angażowanych w ży- 
cie naszych grup pa-
rafialnych.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
7 – 14 grudnia 2014

Chrzty:
Maksymilian Jan Telega
Michał Stanisław Kojm
Julia Mleczko
Julian Jankowski
Marcel Waldemar Bielenin
Jakub Marcin Wolas
Mikołaj Jan Szczerbowski
Kacper Michał Gawron
Marianna Anna Korjakowska
Karol Emil Kolber

Pogrzeby:
† Stanisław Kudłacz  
† Andrzej Kuś 
† Zofia Sajdak 
† Jerzy Tuszyński
† Janina Wykręt

4. W środę po wieczornej Mszy Świętej ks. Adam 
zaprasza na katechezę dla dorosłych do sali 
grupy AA. Temat serii katechez: „Wiara w per-
spektywie Dekalogu”.

5.  W czwartek o godz. 16.45 ks. Marcin zaprasza 
na „Krąg Biblijny”; również do sali grupy AA. 
Zapraszamy wszystkich parafian, którzy pragną 
pogłębić  wiedzę na temat Pisma Świętego. 

6. Nadal trwa Papieski Kiermasz, podczas któ-
rego za dowolną ofiarę, 
przeznaczoną na prace 
remontowe, można na-
być cenne książki. W tym 
tygodniu również oferu-
jemy nowe pozycje.

7. Przypominamy, że ofiarę za zarezerwowane 
intencje należy uregulować najpóźniej 3 tygo-
dnie przed odprawieniem Mszy Świętej. Jeżeli 
ktoś tego nie zrobi, to będzie znaczyło, że re-
zygnuje z rezerwacji i w tym terminie zostanie 
odprawiona inna intencja.

8. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną 
ofiarę mieszkańcom bloku nr 6 z Osiedla Pa-
derewskiego. W tym tygodniu troskę o nasz 
kościół powierzamy mieszkańcom bloku nr 7.

9. Dziękujemy za ofiary na potrzeby kościoła  
i przeprowadzanych remontów.



Konto parafii:  
Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze
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Strona internetowa parafii: www.materdolorosa.pl 
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INTENCJE  MSZALNE 
7 grudnia – 14 grudnia 2014

NIEDZIELA – 7 grudnia
  7.00 † Piotr Korczyk w 7 r. śm.
  8.30 † Stanisław Szałaśny w 1 r. śm.
10.00 † Maria Dobrowolska w 16 r. śm.
11.30 Dziękczynna, o zdrowie i Błogosławień-

stwo Boże dla Anety w 18 r. ur.
12:30 Msza Święta Chrzcielna
18.00 † Józef Bednarz

PONIEDZIAŁEK – 8 grudnia
  6.30 † Eugeniusz Miłkowski
  6.30 † Maria Pal
  6.30 † Edmund Kurek w 2 r. śm.
18.00 † Irena Zemanek

WTOREK – 9 grudnia
  6.30 † Marcin Adamowicz
  6.30 † Maria Pal
18.00 † Wiesław Okruta

ŚRODA – 10 grudnia
  6.30 † Marcin Adamowicz
  6.30 † Irena Chrapek
  6.30 Za ofiarodawców i sprzątających z blo-

ku numer 4 z Osiedla Paderewskiego
18.00 Wotywna do MB Bolesnej: za misje  

i misjonarzy, o zdrowie i Błogosławień-
stwo Boże dla Patrycji, Katarzyny, Artu-
ra i Kuby oraz wnucząt Julii i Kamilka,

 † Jerzy Ziółkowski, † Stefan Banach

CZWARTEK – 11 grudnia
  6.30 † Antoni Stachura w r. śm.
  6.30 † Marcin Adamowicz
18.00 † Elżbieta i Aleksander Chrapek 
 z synową Eugenią

PIĄTEK – 12 grudnia
  6.30 Za ofiarodawców i sprzątających 
 ze Starych Bloków 12,13,14
  6.30 † Jerzy Rodak
  6.30 † Marcin Adamowicz
18.00 † Czesław Obłąk
18.00 † Irena Chrapek

SOBOTA – 13 grudnia
  6.30 † Zofia Chowaniec
  6.30 † Janina Gawron
  6.30 † Jan Gajda w 1 r. śm.
  6.30 † Jerzy Ziółkowski
18.00 † Otylia Jasińska

NIEDZIELA – 14 grudnia
  7.00 † Maria i Kazimierz Panuś
  8.30 † Władysław Głód
10.00 † Jan Kania w 7 r. śm.
11.30 Roczki
18:00 † Tadeusz Klimeczek w r. śm.  


