
M a t e r
D o l o r o s a

Niedzielne espresso         z Proboszczem

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

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był 
 namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Itu-
rei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów 
Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zacharia-
sza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest 

nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze  
mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie 

drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech bę-
dzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte 
niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszy-
scy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

Łk 3, 1-6
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O. Marek Grubka wspomina kapłana, który w Rotterdamie budował seminarium; gdy 
skończył, nikt do niego nie wstąpił; nie mógł sobie z tym poradzić.
Jan Chrzciciel wiedział, że jest „głosem wołającego na pustyni”, który do wielu nie do-
ciera, ale nie zniechęcał się, działając z pełnym zaangażowaniem.
Gdy wszystko się układało jak należy, ojciec Leon Szeląg mawiał: „Dobra sprawa – Pan  
Bóg pomaga; kiedy szło źle: „Dobra sprawa – szatan przeszkadza”.

Kim był Jan Chrzciciel?
To prorok zapowiadający Mesjasza i przygotowujący ludzi na Jego przyjście. Syn 
Zachariasza [kapłana w jerozolimskiej świątyni] i Elżbiety [krewnej Maryi]. Ró-
wieśnik Jezusa, poczęty w podeszłych latach swoich rodziców dzięki Bożej inter-
wencji. Obliczono, że publiczną działalność rozpoczął między 1. października 27 
roku a 18. sierpnia roku 29 [w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza 
(zob. Łk 3, 1)]. Nauczał nad rzeką Jordan i udzielał chrztu [stąd jego przydomek], 
ochrzcił również Jezusa (zob. Mt 3, 13-15; Mk 1, 9; Łk 3, 21). Kiedy Go zobaczył 
wypowiedział słowa: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1, 29), 
które kapłan wymawia przed spożyciem Ciała Chrystusa. Prowadził ascetyczny 
tryb życia, ubrany w skórę wielbłądzią żywił się szarańczą i leśnym miodem (zob. 
Mt 3, 4). Ścięty z polecenia króla Heroda Antypasa za to, że krytykował jego 
grzeszny związek z żoną brata (zob. Mt 14, 3-12).

ks. Eugeniusz Burzyk



Internet może pomóc skrócić  
cierpienia czyśćcowe

„Umieszczenie listy zmarłych wypominanych na 
stronie internetowej parafii może służyć znaczne-
mu zwiększeniu modlitw w ich intencji, a tym sa-
mym skrócić im pokutę w czyśćcu” – podkreśla ks. 
Eugeniusz Burzyk, proboszcz parafii Matki Bożej 
Bolesnej w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze. Pa-
rafia udostępnia listę zmarłych polecanych w mo- 
dlitwie wypominkowej na swojej stronie interneto-
wej: www.mater do lorosa.pl/wypominki.
Jak zauważa proboszcz, wielu osobom mieszkają- 
cym poza parafią internetowa lista może przypo-
mnieć o modlitwie w intencji swoich zmarłych – bli- 
skich lub znajomych. Zdaniem kapłana, umieszcze- 
nie listy polecanych zmarłych w internecie może 
sprawić, że odwiedzający stronę również będą się 
za nich modlić w swoich domach: „Wielu ludzi wpi-
suje w wyszukiwarce internetowej różne słowa czy 
nazwiska, a wtedy przez przypadek mogą trafić na 
kogoś znajomego, o którego śmierci nie wiedzieli, 
a który czeka na modlitwy w czyśćcu” – zaznacza 
w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną.
Według proboszcza, „umieszczenie w internecie li-
sty wypominkowej może skrócić naszym zmarłym 
cierpienia czyśćcowe i przyspieszyć ich spotkanie 

z Bogiem w niebie”. „Modlitwa wypominkowa to 
wyraz naszej miłości i odpowiedzialności za zmar-
łych” – dodaje proboszcz.
Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, w chwili 
śmierci dusza może od razu zaznać szczęścia oglą-
dania Boga [śmierć w stanie łaski uświęcającej]; do-
stąpić potępienia [śmierć grzechu ciężkim]; przejść 
proces oczyszczenia w czyśćcu [śmierć w grzechu 
lekkim]. Ks. Eugeniusz Burzyk przypomina, że choć 
Pismo święte nie używa słowa „czyściec”, to jednak 
Biblia wskazuje na miejsce, w którym po śmierci 
można dostąpić oczyszczenia. Juda Machabeusz 
zebrał dwa tysiące drachm, by złożyć ofiarę za grze- 
chy żołnierzy, którzy zginęli w boju (zob. 2 Mch 12, 
39-44). Jezus przestrzegał, że grzech przeciwko 
Duchowi Świętemu nie zostanie odpuszczony ani 
w tym wieku, ani w przyszłym (zob. Mt 12, 32), su- 
gerując, że są grzechy, które mogą zostać odpusz-
czone po śmierci. O istnieniu czyśćca pisał św. Pa- 
weł: „Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szko- 
dę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez 
ogień” (1 Kor 3, 14-15).

Robert Karp (tekst – KAI)
Jerzy Zajda (zdjęcia)



  1. Obchodzimy dzisiaj XVI Dzień 
Modlitwy i Pomocy Material-
nej Kościołowi na Wschodzie.

 Do puszek przy wyjściu skła-
damy ofiary na ten cel. 

  2. We wtorek – 8 grudnia przypada Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. W tym dniu, zgodnie z postanowie-
niem papieża Franciszka, rozpoczynamy Na- 
dzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia – pod ha-
słem „Miłosierni jak Ojciec”.

  3. W środę – 9 grudnia po 
wieczornej Mszy Świę- 
tej ks. Adam zaprasza 
na katechezę dla doro- 
słych z cyklu „Listy św. 
Pawła”. Uczestnicy pro-
szeni są o przyniesienie 
Pisma Świętego.

  4. Przy wyjściu z  kościoła mło- 
dzież rozprowadza tygodnik 
„Mater Dolorosa”, książki i inne tygodni- 
ki: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedziel-
ny”, „Niedziela” oraz „Źródło”.

  5. Dziękujemy za posprzątanie koś- 
cioła i ofiarę mieszkańcom blo- 
ków nr 15 i 16 z os. Pade-
rewskiego. W bieżącym ty- 
godniu prosimy mieszkań-
ców bloku nr 3 z os. Słowackiego.

  6. Do nabycia kalendarz-terminarz naszej pa-
rafii i książka „Adwentowa reanimacja”, au-
torstwa Księdza Proboszcza, która może być 
pomocą w przygotowaniu do Świąt Bożego 
Narodzenia.

  7. W przyszłą niedzielę – 13 gru-
dnia rozpoczniemy trzydniowe 
rekolekcje przed nawiedzeniem 
naszej parafii przez Obraz Jezu-
sa Miłosiernego oraz relikwii 
św. Jana Pawła II  i św. Faustyny. 

Rekolekcje wy- 
głosi ks. dr Marek Studen- 
ski, wikariusz generalny na- 
szej diecezji. Nawiedzenie 
w naszej parafii odbędzie 
się 16 i 17 grudnia. Szcze-
gółowy plan zostanie poda-
ny za tydzień.

  8. Msze Św. roratnie w naszym kościele odpra-
wiane są od poniedziałku do piątku o godz. 
18.00. Prosimy rodziców oraz wychowawców, 
aby zachęcili dzieci do uczestnictwa. Dzieci, 
które uczestniczą w roratach codziennie ma-
ją okazję do wylosowania specjalnej nagrody.

  9.  Grudniowe, a zarazem przedświąteczne, od- 
wiedziny chorych będą w sobotę – 12 gru-
dnia, od godziny 9.00.

10. Dziękujemy za złożone ofiary. 
Wymieniane są okna w sali AA 
i na przewiązce. Otynkowany 
został mur na parkingu. W naj-
bliższym tygodniu planujemy 
posadzić tam nowe krzewy.

11. W przyszłą niedzielę – 13 grudnia składka 
specjalna na zapłacenie kolejnych rachun-
ków za brukowanie, na prowadzone prace re- 
montowe, przystrojenie kościoła na święta 
oraz na zakup węgla.

Ogłoszenia duszpasterskie
6 – 13 grudnia 2015
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NIEDZIELA – 6 grudnia
  7.00 † Piotr Korczyk w 8 r. śm.
  8.30 † Edmund Kurek
10.00 † Edward i Helena Paszek w 15 r. śm.
11.30 † Marian Kuśnierz w 26 r. śm. z rodzi-

cami
12.30  Msza chrzcielna
18.00 † Edmund Kurek w 3 r. śm.

PONIEDZIAŁEK – 7 grudnia
  6.30 † Stanisław Szałaśny w 2 r. śm.
  6.30 † Maria Jarzyna
18.00 † Edmund Kurek w 3 r. śm.

WTOREK – 8 grudnia
  6.30 † Adam Piwowarski
  6.30 † Krystyna Kubulus
18.00 † Andrzej Bisiak

ŚRODA – 9 grudnia
  6.30 † Krystyna Kubulus
  6.30 † Maria Jarzyna
  6.30 † Edward Kojm
18.00  Msza Św. wotywna do MB Bolesnej:
  o szczęśliwe rozwiązanie, o błogo-

sławieństwo Boże dla sprzątających 
i mieszkańców z os. Paderewskiego 
nr 10, † Zdzisław Urbańczyk, † Ry-
szard Uziembło, † Teresa Okulanis, 
† Edward Kojm, † Franciszek Korczyk

CZWARTEK – 10 grudnia
  6.30 † Krystyna Kubulus
  6.30 † Teofila Skrzelowska w 7 r. śm.
18.00  † Teresa Głuchowska [Canticum 

Novum]
18.00 † Władysław Kurowski

PIĄTEK – 11 grudnia
  6.30 † Antoni Stachura
  6.30 † Krystyna Kubulus
  6.30 † Maria Jarzyna
18.00 † Elżbieta i Aleksander Chrapek

SOBOTA – 12 grudnia
  6.30 † Franciszek i Janina Krok
  6.30 † Maria Jarzyna
  6.30 † Edward Kojm
  6.30 † Marek Zosuł
18.00 † Eugeniusz Siarkiewicz w 1 r. śm.

NIEDZIELA – 13 grudnia
  7.00 † Józef Bednarz
  8.30 † Jan Kania w 8 r. śm.
10.00 † Maria Dobrowolska w r. śm. z ro-

dzicami i teściami
11.30  Roczki: Nikodem Pawłowski
18.00 † Otylia Jasińska


