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Niedzielne espresso         z Proboszczem

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

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co 
do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja 

was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem 
godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Du-

chem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszcze-
nia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali 
w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał lu-
dowi i głosił dobrą nowinę.

Łk 3, 15-18

1 3  g r u d n i a   2 0 1 5   r o k u N r  5 5  ( 3 7 6 )3 .  N i e d z i e l a   A d w e n t u  –  R o k  C

Ks. Michał Heller twierdzi, że ocena siebie jest trudną sztuką, gdyż trzeba wyjść poza sie- 
bie, aby spojrzeć na siebie z boku. 
Jan Chrzciciel bez oporów czy jakiegokolwiek przymusu z pokorą wyznaje, że Jezus jest od  
niego mocniejszy oraz godniejszy.
Na głębszych fundamentach wyższy mur stać może, a wyższy rozum tylko na głębszej 
pokorze – pisał Adam Mickiewicz.

Czym jest pokora?
Nie polega na uniżaniu się czy zaniżaniu własnej 
wartości. Człowiek pokorny zdaje sobie sprawę 
z tego, że nie jest najważniejszy na świecie, że 
obok niego żyją inni ludzie, którzy w wielu spra- 
wach są bardziej kompetentni. Ma świadomość 
zarówno swojej własnej wartości, jak i zależno-
ści od innych, przede wszystkim od Boga. Real- 
nie i obiektywnie ocenia swoje miejsce we wspól- 
nocie i w świecie. W książce Edwarda Stachury 
Fabula rasa jeden z bohaterów dowodzi, że mę- 
drzec jest głupcem: „Głupiec widzi, że jest głup-
cem – i oto rodzi się mędrzec” . To pozornie prze- 
wrotne stwierdzenie mówi o tym, że wykształce-
nie i wiedza nie gwarantują mądrości. Potrzebna 
jest pokora, świadomość własnych ograniczeń. 

Czym jest pycha?
W opowiadaniu Sławomira Mrożka pewien czło-
wiek szuka w hotelu wolnego pokoju. Jest tylko 
jeden, za wygórowaną cenę, ale „z nadzwyczaj-
nie pięknym widokiem”. Okazuje się, że z okna 
widać tylko ścianę i śmieci. Jednak recepcjonista 
pokazuje mu w pokoju duże lustro i każe przed 
nim stanąć. Tym go przekonuje. Pycha to bezkry- 
tyczne, zbyt wysokie mniemanie o sobie. Czło-
wiek pyszny uważa samego siebie za centrum 
wszechświata; jest przekonany, że inni ludzie po-
winni się mu podporządkować i przyjąć jego wi-
zję rzeczywistości. Pycha utrudnia, czasem unie- 
możliwia, poprawne relacje z ludźmi i z Bogiem. 
Jest jednym z grzechów głównych, wymienianym 
na pierwszym miejscu.

ks. Eugeniusz Burzyk



Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego
oraz relikwii św. Jana Pawła II i św. Faustyny

16 – 17 grudnia 2015 roku

Środa – 16 grudnia

  6.30 – Msza Święta o dobre przeżycie peregrynacji
16.30 – Modlitewne oczekiwanie, powitanie obrazu 

oraz relikwii
17.00 – Msza Święta pod przewodnictwem biskupa 

Piotra Gregera
19.00 – Modlitwa w ciszy przed obrazem i relikwiami
20.00 – Koronka i litania do Miłosierdzia Bożego;  

czuwanie modlitewne
21.00 – Msza Święta koncelebrowana przez kapłanów 

pochodzących z naszej parafii oraz tych, którzy 
w niej pracowali

22.00 – Zakończenie czuwania

Czwartek – 17 grudnia
  8.00 – Msza Święta o duchowe owoce peregrynacji
  9.00 – Modlitewne czuwanie przed obrazem  

i relikwiami
  9.15 – Czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa
10.00 – Osiedle Paderewskiego
11.00 – Domy jednorodzinne
12.00 – Stare Bloki
13.00 – Osiedle Słowackiego
14.00 – Róże Żywego Różańca
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza Święta; 

Akt zawierzenia parafii Miłosierdziu Bożemu
16.30 – Przekazanie obrazu Jezusa Miłosiernego  

i relikwii św. Jana Pawła II oraz św. Faustyny 
do parafii św. Marcina w Jawiszowicach

W sobotę [12 grudnia], poniedziałek [14 grudnia]  
i w środę [16 grudnia] kancelaria parafialna będzie nieczynna

Plan rekolekcji przygotowujących 
do peregrynacji 

12 – 15 grudnia 2015 roku

Rekolekcje wygłosi ks. dr Marek Studenski,  
wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej

Sobota – 12 grudnia
  9.00 – Odwiedziny chorych parafian
18.00 – Msza Święta z nauką ogólną

Niedziela – 13 grudnia
  7.00 – Msza Święta z nauką ogólną
  8.30 – Msza Święta z nauką ogólną
10.00 – Msza Święta z nauką ogólną
11.30 – Msza Święta z nauką dla dzieci
18.00 – Msza Święta z nauką ogólną

Poniedziałek – 14 grudnia [Spowiedź]
  8.00 – Msza Święta z nauką ogólną

Spowiedź:
  8.30 - 10.00 
10.30 - 12.00 
14.30 - 16.00 
16.30 - 18.00

18.00 – Msza Święta z nauką ogólną

Wtorek – 15 grudnia
  8.00 – Msza Święta z nauką ogólną
18.00 – Msza Święta z nauką ogólną ©
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Księża,  
którzy pracowali 
w naszej parafii

Proboszczowie

Ks. kan. Edward Baniak  ................................................................................................. 1983–1989
Ks. kan. Jan Zając  ......................................................................................................... 1989–1994
Ks. kan. Franciszek Janczy  ............................................................................................. 1994–2014
Ks. kan. Eugeniusz Burzyk  ............................................................................................. 2014–

Ks. Bogusław Wróbel  ....................1983–1984
Ks. Adam Włodarczyk  ...................1983–1984
† Ks. Kazimierz Dyl  .......................1984–1988
† Ks. Jerzy Grajny  .........................1984–1986
Ks. Edward Kapusta  ......................1986–1987
Ks. Ryszard Matuszek  ....................1987–1991
Ks. Bronisław Waksmundzki  ..........1987–1989
Ks. Edward Brączek  .......................1988–1993
Ks. Zbigniew Zięba  .......................1989–1991
Ks. Tomasz Gorczyński  ...................1991–1995
Ks. Józef Sowiński  .........................1991–1992
Ks. Józef Duda  ..............................1992–1993
Ks. Janusz Pałka  ............................1993–1995
Ks. Marek Kulig  ............................1993–1997
† Ks. Antoni Szuta  .........................1994–1999
Ks. Cezary Dulka  ...........................1995–2000
Ks. Grzegorz Gruszecki  ..................1995–2001
Ks. Tomasz Juraszek  ......................1997–2000

Ks. Stanisław Furczoń  ....................  2000–2002
Ks. Czesław Chrząszcz ....................  2000–2008
† Ks. Jacek Rapacz .........................  2000–2004
Ks. Grzegorz Strządała  ...................  2001–2004
Ks. Jan Kurdas ...............................  2002–2007
Ks. Łukasz Wieczorkowski  ..............  2004–2008
Ks. Zygmunt Mizia  ........................  2004–2007
Ks. Mirosław Wądrzyk  ...................  2007–2014
Ks. Wiesław Jóźwiak ......................  2007–2010
Ks. Paweł Rajda  ............................  2008–2010
Ks. Marcin Jakubiec .......................  2008–2010
Ks. Zenon Budka ...........................  2010–2012
Ks. Andrzej Ciesielski .....................  2010–2013
Ks. Filip Glanowski  ........................  2010–
Ks. Tomasz Łata .............................  2012–
Ks. Piotr Zawarus  ..........................  2013–
Ks. Marcin Puchałka  ......................  2014–
Ks. Adam Ciesiółka  .......................  2014–

Księża diecezjalni

Ks. Piotr Andryszczak ..............................  1990 
Ks. Piotr Modelski  ..................................  1990 
Ks. Jacek Gasidło ....................................  1992 
Ks. Piotr Liptak  ......................................  1992 
Ks. Dariusz Pawlus ..................................  1993 
Ks. Jacek Hac  .........................................  1998 
Ks. Paweł Wójciga  ..................................  1998 
Ks. Marcin Kulig .....................................  1999 
Ks. Grzegorz Pydych ...............................  2006
Ks. Piotr Bratek  ......................................  2014

Księża pochodzący z naszej parafii

Kapłani zakonni

Ks. Andrzej Pacholik SDS  ........................  1999
O. Rafał Walczyk OSPPE  .........................  2005
O. Adrian Maźnicki OFM  ........................  2011
O. Amos Jarosław Smolarek OFM  ...........  2013

Wikariusze oraz pomoc duszpasterska



Święty Mikołaj „sfrunął” z nieba na dach kościo- 
ła Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach – Osie-
dle Brzeszcze, skąd pozdrowił dzieci i udzielił kró- 
tkiego wywiadu. Z dachu kościoła zjechał na li-
nie wprost na ekran w kościele, a stamtąd na po-
sadzkę kościoła. Najpierw jednak zrzucił worek 
z prezentami, w którym były słodycze dla dzieci 
uczestniczących w roratach. Na koniec dzieci ro- 
biły sobie zdjęcia z wyjątkowym gościem, przy-
byłym niespodziewanie z nieba.
To wszystko było możliwe dzięki wykorzystaniu 
współczesnej techniki, sprzętu taterniczego i za- 
angażowaniu wielu świeckich, m.in. młodzieżo- 
wej Grupy Specjalnej, powołanej 4 miesiące te- 

mu przez proboszcza parafii. Dzięki kamerze 
i nowoczesnemu projektorowi dzieci oraz wszy-
scy obecni w kościele mogli śledzić każdy krok 
Świętego Mikołaja, od momentu „wylądowania” 
na dachu kościoła. 
Na pytanie, dlaczego przybył już 4 grudnia, 
Święty Mikołaj bez wahania odpowiedział: „Bo 
wasza parafia była niedawno w Teleexpresie”, 
nawiązując do faktu niedawnego zaprezento-
wania w tym programie kalendarza-terminarza 
wydanego przez parafię. Przypomniał również 
dzieciom, że właśnie w tym dniu wspominamy 
św. Barbarę, patronkę górników, a to jest parafia 
górnicza, na terenie której mieszka wielu gór-
ników, także emerytów i rencistów,  z pobliskiej 
kopalni „Brzeszcze”.

Św. Mikołaj wykorzystał współczesną 
technikę i sprzęt taterniczy



Zdaniem ks. proboszcza, Eugeniusza Burzyka, 
„Możliwości wykorzystania osiągnięć współcze-
snej techniki są dla Kościoła wprost nieograni-
czone”. Zapewnia, że wcale nie wymaga to duże-
go nakładu środków finansowych: „Najważniejsi 
są pomysłowi, dyspozycyjni i bezinteresowni lu-
dzie, których w Kościele nie brakuje; trzeba ich 
tylko przekonać i zainspirować, najlepiej wła-
snym przykładem”.
Nagrania i zdjęcia zrealizował Jerzy Zajda. Od 
strony technicznej imprezę zabezpieczył Tomasz 
Krawczyk, który również udostępnił sprzęt wy-
sokogórski. Podczas spotkania ze św. Mikołajem 
śpiewała parafialna schola.



Prawie 700 wiernych uczestniczyło 4 grudnia – 
w dniu wspomnienia św. Barbary, patronki gór-
ników – w uroczystej Mszy Świętej w kościele 
pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach – 
Osiedle Brzeszcze. Mszy Świętej przewodniczył 
proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk, który 
jest technikiem górnikiem i ponad rok pracował 
w kopalni.
„Każdego dnia idąc pod ziemią do wyznaczonej 
pracy byłem dumny, że robię coś szczególnego, 
o czym ludzie nie mają pojęcia. Dopiero jako kle-
ryk seminarium, odbywający w kopalni roczny 
staż, zrozumiałem, że w ten sposób współpracu-
ję z Bogiem w dziele zmieniania świata, że kilka-
set metrów pod ziemią zmieniam także ludzi, bo 
jestem dla nich znakiem Bożej, nadprzyrodzonej 
rzeczywistości” – powiedział podczas kazania 
ks. Eugeniusz Burzyk. Poinformował, że w ciągu 
roku ilość parafian przychodzących na niedziel-
ną Mszę Świętą wzrosła ok. 10 procent: „Jak 
przystało na dobrych, pracowitych górników w 
ciągu tego roku nafedrowalismy dla Boga wiele 
nowych dusz”.
Proboszcz wezwał swoich parafian do codziennej 
modlitwy w intencji górników: „Komuś, kto ni-
gdy nie był pod ziemią nie da się opowiedzieć jak 

wygląda praca w kopalni. Nie jest aż tak ciężka 
jak się powszechnie uważa, jednak specyficzne 
warunki, w jakich się ją wykonuje sprawiają, że 
jest jedną z najbardziej niebezpiecznych. Tylko 
Bóg i wiara nadają sens najtrudniejszej pracy, 
nawet takiej, która wydaje się bezsensowną”.
Obecne były poczty sztandarowe górników oraz 
członkinie koła Gospodyń Wiejskich z Jawiszowic 
w strojach regionalnych. Śpiewał parafialny 
chór „Canticum novum”.

Barbórka 2015 w naszej Parafii



1. Rozpoczęliśmy rekolekcje przed nawiedze-
niem naszej parafii przez obraz Jezusa Mi-
łosiernego oraz relikwii św. Jana Pawła II 
i  św. Faustyny.  Rekolekcje głosi ks. dr Ma- 
rek Studenski, wikariusz generalny diecezji. 

2. W środę – 16 grudnia rozpoczynamy w na-
szej parafii peregrynację obrazu Jezusa Mi-
łosiernego oraz relikwii św. Jana Pawła II 
i św. Faustyny. 

3. W czwartek – 17 grudnia czuwanie przed re-
likwiami według wyznaczonego planu. O go- 
dzinie 15.00 koronka, akt zawierzenia Miło-
sierdziu Bożemu i Msza Święta. Następnie 
obraz i relikwie zostaną przekazane do pa-
rafii św. Marcina w Jawiszowicach.

4. 27 grudnia – w uroczystość Świętej Rodzi- 
ny – o godzinie 11.30 zostanie odprawiona 
Msza dziękczynna o Boże błogosławieństwo 
dla par małżeńskich, które obchodzą jubi-
leusze. Intencje zamawiamy po Mszy św. lub 
w godzinach urzędowania kancelarii.

5.  Do nabycia tygodnik „Mater 
Dolorosa”, kalendarz-termi-
narz naszej parafii i książka 
„Adwentowa reanimacja”. Po 
Mszach św. Ksiądz Proboszcz 
podpisuje zakupione książki.

6.  Od dzisiaj rozprowadzamy świece Caritas na 
stół wigilijny.

7.  Dziękujemy za posprzątanie koś- 
cioła i ofiarę mieszkańcom bloku  
nr 3 z os. Słowackiego. W bieżą-
cym tygodniu prosimy mieszkań-
ców bloku nr 5 z tego osiedla.

8.  Dziękujemy za złożone ofiary. Wymienione 
zostały wszystkie okna w sali AA i na prze-
wiązce. Z prawej strony parkingu posadziliś-
my tuje. Trwają prace przygotowujące koś-
ciół na święta.

9.  W przyszłą niedzielę – 20 grudnia składka 
specjalna, uzupełniająca.

Ogłoszenia duszpasterskie
13 – 20 grudnia 2015

Statystyka – listopad 2015
Chrzty: Zapowiedzi:

Zmarli:
† Józef Mikołajek, lat 84
† Czesław Rynkiewicz, lat 60
† Magdalena Jęczalik, lat 90
† Franciszek Korczyk, lat 94
† Bolesław Krawczyk, lat 79
† Apolonia Niedziela, lat 82



Intencje mszalne
13 – 20 grudnia 2015

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

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

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

śmierci z rodzicami i teściami
11.30  Roczki: Nikodem Pawłowski
18.00 † Otylia Jasińska

PONIEDZIAŁEK – 14 grudnia
  8.00 † Jan Gajda w 2 r. śm.
  8.00 † Edward Kojm
  8.00 † Marek Zosuł
  8.00 † Łucja Głuszek
18.00 † Eugeniusz Kapuściński

WTOREK – 15 grudnia
  8.00 † Zofia Skowron
  8.00 † Stanisław Hrapkowicz
  8.00 † Edward Kojm
  8.00 † Marek Zosuł
18.00 † Edmund Kurek

ŚRODA – 16 grudnia 
(Peregrynacja)

  6.30 † Marek Zosuł
  6.30 † Łucja Głuszek
  6.30 † Edward Kojm [Róże]
  6.30 † Jan Wilczyński
17.00  Za parafian (bp Piotr Greger)

CZWARTEK – 17 grudnia
(Peregrynacja)

  8.00 † Marek Zosuł
  8.00 † Łucja Głuszek
15.00  † Otylia Jasińska

PIĄTEK – 18 grudnia
  6.30 † Marek Zosuł
  6.30 † Łucja Głuszek
  6.30 † Jan Wilczyński
18.00 † Zdzisław Chrapek

SOBOTA – 19 grudnia
  6.30 † Aniela Nycz w 1 r. śm.
  6.30 † Marek Zosuł
  6.30 † Łucja Głuszek
  6.30 † Jan Wilczyński
18.00 † Bogdan Socha

NIEDZIELA – 20 grudnia
  7.00  W intencji księdza diakona Dawida 

Kubienia z okazji urodzin
  7.00 † Franciszek i Elżbieta Krysta z wnu-

kiem Wojciechem
  8.30 † Edmund Kurek
10.00 † Józef, Maria, Katarzyna Bednarz
11.30 † Mariusz Boroń w 11 r. śm.
18.00 † Piotr Skupin


