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z Proboszczem

Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go,
czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: „Co wam nakazał Mojżesz?”. Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. Wtedy Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc
waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg
«stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». A tak już
nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie
rozdziela”. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: „Kto
oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.
Mk 10, 2-12

W powieści Chestertona bohater od czasu do czasu porywa własną żonę, organizując to na

sposób zbójecki. Chodzi o to, by żona wiedziała, że bardzo mu na niej zależy.

Tłumacząc istotę miłości i nierozerwalności małżeństwa Jezus odwołuje się do „początku”,
kiedy mężczyzna i kobieta byli tylko dla siebie; powinni stanowić jedno ciało.

Marek Pasieczny wyznaje, że starali się z żoną codziennie przyjmować Eucharystię, bo

najważniejszymi meblami dla małżonków powinny być ołtarz, stół oraz łóżko.

Skąd pochodzi miłość?
Czasem młodzi ludzie zawierający małżeństwo są przekonani, że oni sami są autorami – twórcami miłości, że jest ona wytworem ich intelektu,
psychiki czy uczuć. Święty Jan stwierdza jednoznacznie: „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest
miłością” (1 J 4, 7-8). Człowiek może więc kochać jedynie tą miłością,
którą wcześniej otrzymał od Boga. Wymaga to stałej współpracy ze strony
małżonków: otwarcia na Bożą miłość – przez modlitwę, sakrament pokuty i Eucharystię. Dlaczego
ktoś nagle mnie lubi? – pyta ks. Jan Twardowski. – To Bóg chce przez niego mnie kochać. Nawet
nie wiedząc, mogę uczestniczyć w Jego działaniu. Dlaczego ja kocham? – To Bóg chce przeze mnie
kogoś kochać. Obym tylko całej tej sprawy Mu nie popsuł!

ks. Eugeniusz Burzyk

Drugi koncert „Niedziel Organowych”

Podczas drugiego koncertu w ramach „Jawiszowickich Niedziel Organowych” 27 września
w naszym kościele wystąpili znani artyści: Marek Stefański – organy i Tomasz Ślusarczyk – trąbka. Wykonano utwory J. S. Bacha, G. F. Haendla, M. A. Charpentiera, J. L. Krebsa oraz J. Clearke’a. Tak jak w poprzednią niedzielę słuchacze na specjalnym ekranie oglądali artystów grających na chórze.
Witając gości proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk stwierdził, że „Muzyka sakralna stara się
wyrazić to, co niewyrażalne; jest odpowiedzią na
odwieczną tęsknotę człowieka za Bogiem, rzeczywistością nadprzyrodzoną, pięknem i dobrem. Słuchając utworów sakralnych w tajemniczy sposób
odczuwamy obecność Boga. Niech dzisiejszy koncert ułatwi nam kontakt z Bogiem, niech będzie
modlitwą wspólnoty miłośników muzyki”.

Frekwencja była jeszcze większa niż przed tygodniem; w koncercie uczestniczyło prawie sześćset osób. Zdaniem proboszcza, jej przyczną był
bezpośredni kontakt, dzięki kamerze i ekranowi,
niewidocznych zazwyczaj artystów ze słuchaczami. „To jeden z przykładów,
kiedy nowoczesne osiągnięcia
techniki służą duszpasterstwu
oraz ewangelizacji. Możliwości dla Kościoła są ogromne,
problem jedynie w tym, w jakim stopniu duszpasterze będą wykorzystać coraz to atrakcyjniejsze wynalazki techniki” – uważa ksiądz Eugeniusz
Burzyk. Podkreśla równocześnie, że „Ewangelia
jest niezmienna, jednak forma jej przekazywania zmieniała się w ciągu wieków, a w dzisiejszych
czasach powinna zmieniać się prawie każdego
dnia”.
Koncert prowadził jego dyrektor artystyczny, znany organista i nauczyciel akademicki, dr hab. Wacław Golonka, który przypominał ciekawe szczegóły z życia kompozytorów. Specjalna grupa młodzieży, powołana prawie dwa miesiące temu przez
proboszcza, rozprowadzała bezpłatny folder z programem, życiorysami i zdjęciami artystów, a także
prasę katolicką.

Nasza parafia, posiada codziennie aktualizowaną
stronę internetową, a wszystkie aktualne informacje umieszczane są na profilu facebookowym.
Rozprowadza ok. 600 egz. kolorowego ilustrowanego parafialnego tygodnika „Mater Dolorosa”.
Dzisiaj zapraszamy na koncert
Pavel Svoboda – organy
Iva Kramperová – skrzypce

Ogłoszenia duszpasterskie
4 –11 października 2015

1. W dzisiejszą niedzielę – o godz. 19.00 kolejny
koncert w ramach „Jawiszowickich Niedziel
Organowych”. Na organach zagra Pavel Svoboda, na skrzypcach Iva Kramperová. Tak jak
dotychczas artystów można będzie oglądać
w czasie rzeczywistym na ekranie.

J. S. Bach
		
		
		
Franz Schubert
J. S. Bach
G. Tartini
Ch. M. Widor
Ch. Gounod
J. J. Benda

Preludium i fuga
C-dur BWV 566
Largo z Koncertu g moll
BWV 1056
na skrzypce i organy
Chorał „Jesus bleibet
meine Freude“ BWV 147
na skrzypce i organy
Fantazja i fuga
c-moll BWV 537
Ave Maria
na skrzypce i organy
Passacaglia c-moll BWV 582
Largo andante
na skrzypce i organy
Toccata z Symfonii
nr 5 op. 42
Ave Maria
na skrzypce i organy
Grave na skrzypce i organy

2. Dzisiaj do puszek składamy ofiary
na Seminarium Duchowne w Krakowie. Klerycy z naszej diecezji,
a wśród nich Kamil Kubik z naszej parafii, przed tygodniem rozpoczęli kolejny rok studiów i przygotowania
do kapłaństwa. Seminarium utrzymuje się wyłącznie z ofiar wiernych.
3. Nabożeństwa różańcowe codziennie o 17.30,
a w każdy wtorek zapraszamy uczniów szkoły podstawowej na Różaniec, który sami będą prowadzić. Najbliższe takie nabożeństwo
6 października.

4. Do nabycia jest książka księdza proboszcza
„Różaniec łatwy do przełknięcia”, która może być pomocą w rozważaniu tajemnic tej
modlitwy.
5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę, także na kwiaty, mieszkańcom z Osiedla Paderewskiego z bloku nr 2. W bieżącym tygodniu prosimy mieszkańców bloku nr 3 z tego osiedla.
6. W sobotę – 10 października zapraszamy na
pielgrzymkę do Zakopanego. W programie
Maków Podhalański, Jordanów, modlitwa różańcowa w sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej, modlitwa i zwiedzanie sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, następnie czas wolny na Krupówkach.
Wyjazd o godz. 6.00, koszt 60 zł, zapisy w zakrystii. Kontakt telefoniczny: 32 737 28 85.

7. Dziękujemy za ofiary na prace remontowe.
-- W rabatach przed kościołem posadziliśmy
bukszpany. Mamy nadzieję, że w najbliższych tygodniach będziemy mogli posadzić
inne krzewy w pozostałych rabatach.
-- W bieżącym tygodniu została ukończona
toaleta na piętrze kościoła, z której można
korzystać podczas nabożeństw.
-- Nasz kościół został zabezpieczony systemem alarmowym, który będzie włączany
zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.
8. W najbliższą niedzielę – 11 października
składka specjalna na zapłacenie kolejnych
rachunków za brukowanie, wyposażenie nowych toalet, system alarmowy i zagospodarowanie przestrzeni wokół kościoła. Po Mszy
Świętej – z okazji obchodzonego Dnia Papieskiego – złożymy do puszek ofiary na Papieski
Fundusz Stypendialny. W niedzielę – 18 października składka specjalna – uzupełniająca.

Intencje mszalne

4 – 11 października 2015
NIEDZIELA – 4 października

CZWARTEK – 8 października

7.00 † Franciszek i Regina Tchurzewscy
8.30 † Stanisława Słoniszko w 2 rocz.
śmierci
10.00 † Edward Chwierut w 4 rocz. śm.
11.30		 Rezerwacja [Szczepański]
12.30		 Msza Święta chrzcielna
18.00 † Jan Kobiałka w 6 rocz. śm.

6.30
6.30
6.30
18.00

PONIEDZIAŁEK – 5 października
6.30 † Krystyna Zwolińska
6.30 † Adam Piwowarski
18.00 † Andrzej Czechowicz
WTOREK – 6 października
6.30 † Rudolf Rączka
6.30 † Eugenia Pietraszko w 1 rocz. śm.
18.00 † Anastazja, Jan, Eugeniusz
Kiełtyka
ŚRODA – 7 października
6.30 †
6.30 †
18.00		
		

Piotr Karnia w 15 rocz. śm.
Felicja Fetko
Msza wotywna do MB Bolesnej:
o łaskę zdrowia dla Ewy i błogosławieństwo Boże dla jej rodziny,
o błogosławieństwo Boże dla ofiarodawców i sprzątających z bloku
49 i 50, w intencjach Radia Maryja (KPRM), za †† wypominanych,
† Joanna Ciągała, † Klemens Piwowarczyk w 16 rocz. śm., † Teresa Okulanis, † Kazimiera i Ignacy
Sukiennik, † Edward Nycz w 15 r.
śmierci, † Edward Moskwik.

†
†
†
†

Teresa Okulanis
Maria Kustra
Kazimierz Czopkiewicz
Łucja Pasałka

PIĄTEK – 9 października
6.30 † Joanna Kudela (z domu Andrzejczak) w 1 rocznicę śmierci
6.30 † Maria Kustra
6.30 † Kazimierz Czopkiewicz
18.00 † Edward Wolas
SOBOTA – 10 października
6.30 †
6.30 †
6.30 †
6.30		

Edward Stefaniak
Kazimierz Kozieł
Kazimierz Czopkiewicz
O błogosławieństwo Boże dla
Michała z rodziną
18.00 † Józef Kocoń w 3 rocznicę śmierci
NIEDZIELA – 11 października
7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30		

Emil Kolber
Urszula Koźbiał
Henryk Bąba z córką Jolantą
Roczki: Antoni Bartula, Marcel Bielenin, Adam Chrapek, Lilianna Haczek, Marianna Korjakowska, Wojciech Waleryn.
11.30		 Dziękczynna w 1 rocznicę ślubu
z prośbą o błogosławieństwo Boże
dla Piotra i Małgorzaty z córeczką
Zuzią
18.00 † Józef Wątor

Adres parafii:
ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel. 794 795 794
Strona internetowa: www.materdolorosa.pl;
www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice
Redakcja: parafia@materdolorosa.pl, zdjęcia: Jerzy Zajda, Janusz Hałat
Konto parafii:
Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001
Skład i druk:
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD)
tel: 500 127 217; e-mail: poligrafia@slajd.eu

Od kamyków do paciorków

Sposób odmawiania

Różaniec to forma modlitwy sięgająca VI wieku. Podczas
odmawiania używano do niej sznura z odpowiednio podzielonymi paciorkami [wcześniej węzełkami], na których liczono ilość wypowiadanych modlitw. Niektórzy
mnisi i pustelnicy stosowali w tym celu kamyki. W IX w.
jedna z najczęściej powtarzanych formuł to Zdrowaś
Maryjo. Stopniowo utrwalił się zwyczaj odmawiania
tej modlitwy 150 razy, na wzór psałterza liczącego 150
psalmów. Stąd różaniec nazywano Psałterzem Maryi.
W XII wieku do różańca dodano Ojcze nasz, a cztery
stulecia później Święta Maryjo. Do jego rozpowszechnienia przyczynili się dominikanie, którzy jako wędrowni kaznodzieje odmawiali tę modlitwę w czasie podróży
i uczyli niej ludzi. Legenda głosi, że św. Dominik podczas objawienia otrzymał od Matki Bożej różaniec.

W 1569 roku papież Pius V nadał różańcowi dzisiejszą formę. Różaniec rozpoczyna się znakiem krzyża
i Wyznaniem wiary czyli Credo, które przyporządkowano do krzyżyka. Następnie odmawia się Ojcze nasz
i trzy Zdrowaś Maryjo [nawiązanie do trzech cnót
Boskich: wiary, nadziei i miłości] oraz Chwała Ojcu.
Później pięć dziesiątek Zdrowaś Maryjo, z których każda poprzedzona jest Ojcze nasz i zapowiedzią rozważanej tajemnicy. Na końcu każdej dziesiątki powtarza
się Chwała Ojcu. Czasem dodaje się modlitwę fatimską: O mój Jezu. Bywa, że na zakończenie modlitwy
Zdrowaś Maryjo, po słowie Jezus, wymienia się nazwę rozważanej tajemnicy, na przykład: „Któregoś Ty,
o Panno, z Ducha Świętego poczęła”.

Różaniec czyli wieniec z róż
Nazwa pochodzi od kwiatu róży, który już w początkach chrześcijaństwa był symbolem Matki Bożej. Średniowieczny wieniec z kwiatów
nazywano „różańcem”. Z odmawianych modlitw [paciorków] powstaje
wianek [na podobieństwo płatków róży] ofiarowany Maryi.
Tajemnice
W XV wieku odmawianie różańca połączono z rozważaniem 15 najważniejszych wydarzeń z życia Jezusa i Maryi, które nazwano tajemnicami. Podzielono je na 3 części: radosne [odmawiane w poniedziałek
i czwartek], bolesne [we wtorek i piątek], chwalebne [w środę, sobotę
i niedzielę]. Każdą z tajemnic powiązano z jedną dziesiątką. W 2002
roku papież Jan Paweł II dodał do różańca 5 nowych tajemnic, które
nazwał tajemnicami światła [odmawiane w czwartek]. O tego czasu
w sobotę odmawiane są tajemnice radosne, a nie chwalebne, jak było
dotychczas.

W jakim sensie Maryja jest Pośredniczką?
Maryja [podobnie jak i Święci] nie może obdarzać łaskami sama z siebie. Jej zbawienny wpływ na nasze życie ma podstawę w zasługach
Jezusa i jest całkowicie zależny od Jego pośrednictwa. Łaski, które
otrzymujemy są przez Nią wyproszone u Boga. Maryja nie jest bardziej
litościwa czy miłosierna od Boga Ojca czy Jezusa. Jej miłość i troska
o zbawienie człowieka są jedynie „odbiciem” miłości Boga. Podczas
wesela w Kanie Galilejskiej Maryja pierwsza dostrzega trudną sytuację
gospodarzy, jednak cudu dokonuje Jezus (zob. J 2, 3-11).
				
				
				
				
				

Przechodzić z Maryją przez sceny różańca
to jakby być w „szkole” Maryi,
by czytać Chrystusa,
by wnikać w Jego tajemnice,
by zrozumieć Jego przesłanie.
Święty Jan Paweł II

Różaniec to modlitwa nowoczesna i skuteczna
rozmowa z księdzem proboszczem Eugeniuszem Burzykiem

Jest wiele książek o różańcu, czym wyróżnia się Księdza książka?
Tłumacząc poszczególne tajemnice różańca i sens związanych z nim modlitw sięgnąłem nie tylko do Pisma Świętego czy dokumentów Kościoła,
ale także do literatury, poezji, sztuki, filmu a nawet publikacji prasowych.
Chciałem ukazać jak bardzo tajemnice różańca wiążą się ze współczesną
kulturą i naszym codziennym życiem.

Czy tytuł tej książki nie jest zbyt kontrowersyjny?
Pisząc tę książkę wymyśliłem inny tytuł: „Tajemnice ukryte w paciorkach”. Już po oddaniu gotowego tekstu Wydawnictwo zaproponowało „Różaniec łatwy do przełknięcia”. Początkowo tytuł ten wydał mi
się przesadny, ale kiedy zobaczyłem okładkę zgodziłem się od razu.
Myślę, że czytelnicy sami zechcą sprawdzić czy tytuł pasuje do okładki. Zresztą tytuł, jak i projekt okładki, zawsze powinny być oryginalne,
chociażby z szacunku dla czytelników. No bo dlaczego ktoś miałby kupić książkę w byle jakiej okładce czy z pospolitym tytułem? W księgarniach są tysiące książek, więc człowiek musi mieć powód, by kupić akurat moją. A wiadomo, że w księgarni jej nie przeczyta, często decyduje
więc okładka lub tytuł.
Czy miał Ksiądz szczególny powód napisania tej książki?
W październikowych nabożeństwach różańcowych uczestniczy stosunkowo mało młodych ludzi, gdyż różaniec niesłusznie bywa uważany za modlitwę przestarzałą, odmawianą głównie przez ludzi starszych czy chorych.
Różaniec, mimo iż jego historia sięga aż VI wieku, to modlitwa nowoczesna, wymagająca intelektualnego wysiłku w rozważaniu wydarzeń z życia
Jezusa i Maryi; inspirująca do lektury i medytacji Ewangelii.

Co jeszcze zawiera książka poza tajemnicami różańca?
„Refleksje” często kojarzą się z czymś nużącym, tymczasem w mojej książce na temat każdej tajemnicy różańca są zwięzłe i krótkie kazania. Obok

każdego kazania na tzw. „lewej” parzystej stronie są różne „ciekawostki”
teologiczne i biblijne dotyczące omawianej tajemnicy. Książka zawiera także kazania na temat wszystkich modlitw związanych z różańcem. Między
innymi 12 kazań na temat „Wierzę w Boga”, 7 kazań na temat „Ojcze
nasz”, 3 kazania na temat „Zdrowaś Maryjo”, 4 kazania na temat „O mój
Jezu”. W książce jest także geneza i zwięzła historia modlitwy różańcowej.

Co takiego jest w różańcu, że przetrwał 1,5 tysiąca lat, odmawiają go ludzie znani, wybitni, jak np. kompozytor Wojciech Kilar?
Różaniec to nie tylko wyraz religijności czy pobożności. Modlitwa ta, dzięki swojej formie, działa także terapeutycznie, uspokajająco i uśmierzająco. Czasem sam dotyk różańca w trudnych momentach życia budzi naszą
wiarę i daje nadzieję. To jedna z najskuteczniejszych modlitw, posiadająca charakter kontemplacyjny. Przesuwanie kolejnych paciorków pomaga
w skupieniu i bardziej utożsamia człowieka z wypowiadanymi słowami
modlitwy. Gdyby niektórzy politycy czy działacze powołujący się na wartości chrześcijańskie i manifestujący swoją wiarę, przed zabraniem głosu
przynajmniej dotknęli paciorków noszonego w kieszeni różańca, nie mówiąc już nawet o modlitwie, inaczej wyglądałoby nasze życie publiczne.

Jest wiele różnych różańców. Jaki jest ulubiony Księdza różaniec?
Nie używam różańców kryształowych, zapachowych czy przesadnie ozdobnych. Różaniec powinien być prosty, sznurkowy i drewniany, paciorki zaś
wytarte od częstej modlitwy. Poszukajmy w naszych domach starych różańców, na których może od wieków modlili się nasi przodkowie. Niech
modlitwa na tych mocno wytartych paciorkach, świadectwo wiary i pobożności naszych przodków, wyprosi nam wstawiennictwo tych ludzi, którzy
na nich modlili się przed nami.
Rozmawiał: Robert Karp
Katolicka Agencja Informacyjna

