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Niedzielne espresso         z Proboszczem

TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpo-
wiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Pi-
łat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Cie-
bie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego 

świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, 
abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest 

stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. 
Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodzi-
łem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. 
Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

J 18, 33b-37
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Dlaczego władza każdej maści ma mnie za nic? Czy czerwona, czy biała, jestem dla niej 
śmieciem [...]. Pod każdą władzą czuję się jak kundel!” – mówi Adaś Miauczyński w Dniu 
świra.
Jezus przypomina – Jego królestwo nie jest z tego świata, panują w nim inne zasady, niż 
w naszym świecie: nie ma niesprawiedliwości, siły i przemocy, a Jego słudzy nie używają 
broni.
Nie przykładajmy naszej miary do Królestwa niebieskiego, gdyż Jezus jest innym Kró-
lem, takim, który umiera na krzyżu wśród złoczyńców, który zbawia nas przez pozorną 
klęskę.
Dlaczego Maryję nazywamy Królową?
Anioł Gabriel podczas Zwiastowania powiedział Maryi, 
że Jej Syn będzie królował wiecznie, a więc Matce Króla 
przysługuje tytuł Królowej. Podczas Nawiedzenia Elżbieta 
mówi do Maryi „A skądże mi to, że Matka mojego Pana 
przychodzi do mnie?”. Słowa te są uznaniem wyższości 
Maryi, podkreśleniem jej godności i dostojeństwa. Ty-
tuł ten przyznała też Maryi chrześcijańska tradycja, aby 
podkreślić Jej dostojeństwo. Już od IV wieku używano go 
w modlitwach, pieśniach i w liturgii. Motyw koronowania 
Maryi pojawia się w sztuce. Papież Pius XII ogłosił ency-
klikę Ad caeli Reginam [„Do niebios Królowej”], poświę-
coną królewskiej godności Maryi. 

Czym jest królestwo niebieskie?
To wspólnota zbawionych w niebie. Ostatecznie i pow- 
szechnie nastanie w dniu ponownego przyjścia Jezusa na 
ziemię przy końcu świata. Kościół to za-
czątek królestwa niebieskiego, w któ- 
rym obecny jest Jezus. Nie jest to je- 
szcze pełne królowanie, bo nie został 
do końca pokonany szatan i grzech. 
Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystu-
sa Króla Wszechświata, jest zapowie-
dzią Jego ostatecznego królowania. Klucze do królestwa 
niebieskiego Jezus powierzył Piotrowi. 

ks. Eugeniusz Burzyk



Rok Miłosierdzia w naszej parafii
Czym jest Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia?
To pełen łaski czas dla Kościoła, by na nowo kontemplować tajemnicę Bożego 
Miłosierdzia oraz w codzienności żyć miłosierdziem.

Kiedy będziemy przeżywać ten wyjątkowy Rok Święty?
Papież Franciszek ogłosił, że nowy Rok Liturgiczny 2015/16 będzie Rokiem Mi-
łosierdzia Bożego. Jego rozpoczęcie przewidziano na dzień 8 grudnia 2015 r. 
w  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, a zakończenie przypadnie 20 
listopada 2016 r. w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po-
nadto dla Kościoła w Polsce będzie miało to szczególne znaczenie, gdyż nasz 
kraj odwiedzi Papież Franciszek w związku z 1050. rocznicą Chrztu Polski 
oraz weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie (26-31 lipca 
2016 r.). Dla naszej parafii będzie to także czas peregrynacji obrazu Jezusa Mi-
łosiernego wraz relikwiami współczesnych Apostołów Miłosierdzia: św. siostry 
Faustyny i św. Jana Pawła II (16-17 grudnia 2015 r.).

W jaki sposób możemy się przygotować do tych wydarzeń?
Zachęcam do osobistej lektury tekstów Papieża 
Franciszka na Rok Miłosierdzia, zawierających pra- 
sktyczne wskazania, jak właściwie przeżyć ten 
czas. Są to: Bulla Misericordiae vultus (Oblicze Mi-
łosierdzia) oraz Orędzie na XXXI Światowy Dzień 
Młodzieży 2016 r.

Czy Papież Franciszek zapowiada jakieś 
szczególne znaki tego Jubileuszu?
Będzie ich kilka:
• Brama Miłosierdzia – przekroczenie nie tylko Drzwi Świę-

tych w Rzymie, ale również w każdej diecezji na  świecie 
drzwi katedry czy innego ważnego sanktuarium wyznaczo-
nego przez biskupa, będą znakiem doświadczenia miłości 
Boga, która pociąga, przebacza i daje nadzieję.

• Motto: „Miłosierni jak Ojciec” – to hasło Roku Miłosierdzia 
zachęca nas do tego, by przemyśleć uczynki miłosierdzia 
wobec ciała i duszy.

• Oazy Miłosierdzia – chodzi o to, by każdy człowiek w na-
szych parafiach, wspólnotach, stowarzyszeniach, ruchach, 
odnalazł oblicze Miłosiernego Boga.

• Misjonarze Miłosierdzia – kapłani, którym Papież Franciszek udzieli władzy przebaczania grzechów 
zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej.

• „Misje ludowe” – w naszej parafii będzie to czas rekolekcji adwentowych przygotowujących nas do 
peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego od 13 do 15 grudnia br.

• Pielgrzymka – jako ikona drogi, którą każda osoba przemierza w czasie swojej egzystencji. Miło-
sierdzie jest celem, który mamy osiągnąć, a który wymaga zaangażowania i poświęcenia. Już teraz 
zachęcam do włączenia się w naszą parafialną pielgrzymkę śladami Bożego Miłosierdzia na wiosnę 
przyszłego roku (Kraków – Białystok – Wilno). Więcej szczegółów zostanie podanych w późniejszym 
terminie.

• Specjalne odpusty.
• Dialog z wyznawcami judaizmu i islamu – którzy wśród cech Stworzyciela przywołują dwa słowa: 

Miłosierny i Litościwy.
ks. Tomasz Łata

c.d.n.



1.  Dzisiaj o godz. 19.00 zapraszamy na koncert 
i wykład dr hab. Wacława Golonki pt. „Co pi- 
szczy w organach?”, podczas którego przed-
stawi sekrety pracy organisty i tajniki dzia-
łania organów, a także wykona fragmenty 
najwspanialszych utworów muzyki organo-
wej. Wykład wygłoszony będzie od organów 
na chórze i transmitowany na ekran Dzięku- 
jemy p. Jerzemu Zajdzie za kilkudziesięcio-
godzinną pracę przy nagraniu i montażu fil- 
mu z wnętrza naszych organów, który zosta-
nie zaprezentowany podczas wykładu.

2.  Do nabycia terminarz-kalendarz na 2016 
rok, autorstwa Księdza Proboszcza. Po Mszy 
Świętej można uzyskać dedykację autora.

3.  Przy wyjściu z koś-
cioła młodzież roz- 
prowadza nasz ty- 
godnik „Mater Do- 
lorosa”, inne tygo- 
dniki katolickie, al- 
bumy i książki. 

 Jest także nowy nu- 
mer „Małego Goś-
cia Niedzielnego”.

 Są jeszcze do nabycia osta-
tnie egzemplarze książki „Ku- 
chnia Klasztorna”.

4. Dziękujemy za ofiary, które 
dzisiaj złożyliście podczas  
składki specjalnej – uzupeł-
niającej. 

5. Dziękujemy za posprzątanie 
kościoła i złożoną ofiarę mie- 
szkańcom bloków nr 10, 11 
i 14 z Osiedla Paderewskie-
go. W bieżącym tygodniu prosimy mieszkań-
ców bloków nr 13 i 17.

6.  W ubiegłym tygodniu została zamontowana 
kolejna lampa oświetlająca kościół i parking. 

 Zakupiliśmy pierwszą partię węgla do ogrze-
wania naszego kościoła. Wymieniane są ko-
lejne okna w sali chóru.

Ogłoszenia duszpasterskie
22 – 29 listopada 2015



Intencje mszalne
22 – 29 listopada 2015
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Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD) 
tel: 500 127 217; e-mail: poligrafia@slajd.eu

NIEDZIELA – 22 listopada
  7.00 † Marek Fajfer w 2 r. śm.
  8.30 † Mieczysław Raj
10.00 † Agata Bednarz
10.00 † Grzegorz Matusik w 2 r. śm.
11.30 † Jan i Janina Cibor w r. śm.
18.00  Wotywna do Świętego Jana Pawła II

PONIEDZIAŁEK – 23 listopada
  6.30 † Ryszard Uziembło
  6.30 † Mieczysław Pulak
18.00 † Halina Polak

WTOREK – 24 listopada
  6.30 † Krystyna Kubulus
  6.30 † Adam Piwowarski
18.00 † Helena Szudejko w 5 r. śm.

ŚRODA – 25 listopada
  6.30  † Krystyna Kubulus
  6.30 † Ryszard Uziembło
  6.30 † Jan Wilczyński
18.00  Msza Św. wotywna do MB Bolesnej:
  o zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla Katarzyny z okazji imienin, † Mie- 
czysław Pulak, † Edward Kojm, † Ma-
gdalena Jęczalik

CZWARTEK – 26 listopada
  6.30 † Adam Piwowarski
  6.30 † Mieczysław Pulak
18.00 † Jan Kowalczyk z synem Stanisławem

PIĄTEK – 27 listopada
  6.30 † Lucyna Sikora
  6.30 † Ryszard Wilkosz
  6.30 † Maria Obiedzińska
18.00 † Stanisława Bocheńska

SOBOTA – 28 listopada
  6.30 † Lucyna Sikora
  6.30 † Ryszard Wilkosz
  6.30 † Józef i Leszek Piskorscy
  6.30 † Franciszek Lubecki
18.00  O zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla pana organisty Zdzisława Koło-
dzieja z okazji imienin [NSPJ]

NIEDZIELA – 29 listopada
  7.00 † Stanisława Bocheńska
  8.30  O Boże błogosławieństwo i obfite ła- 

ski dla księdza Andrzeja Ciesielskie-
go i księdza Andrzeja Pacholika z oka- 
zji imienin [NSPJ]

10.00 † Andrzej Golik w 3 r. śm.
11.30 † Jan Żak z żoną Anną, rodzicami  

i teściami
18.00 † Marian i Anna Smolec


