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Świąteczne espresso           z Proboszczem

Skąd nazwa „Pasterka”?
To uroczysta Msza Święta – sprawowana o północy 
z 24 na 25 grudnia. Czasem ze względów duszpaster-
skich odprawiana jest wcześniej, w późnych godzi-
nach wieczornych. Jej nazwa pochodzi od pasterzy, 
którzy pierwsi oddali hołd nowonarodzonemu Jezusowi.  

W którym roku urodził się Jezus?
W 754 roku od złożenia Rzymu, gdyż w starożytności czas mierzono od tego momentu. Dopiero 
w VI wieku zaczęto liczyć lata od narodzenia Jezusa. System ten wprowadził chronograf rzymski 
Dionizy Mniejszy, który najprawdopodobniej pomylił się o 6-7 lat [obecnie mielibyśmy więc rok 
2022 lub 2023]. Nie jest znany dzień ani miesiąc narodzenia Jezusa. Dzień 25 grudnia wyznaczono 
dopiero w IV wieku. Chrześcijanie wprowadzili wtedy w miejsce pogańskiego święta Niezwyciężo-
nego Słońca [przesilenie dnia nad nocą] uroczystość Bożego Narodzenia – na znak, że Jezus jest 
zapowiadanym Wschodzącym Słońcem (zob. Łk 1, 78).

ks. Eugeniusz Burzyk

[…] Dla Maryi nadszedł czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodne-
go Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla 
nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze 
i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł 
Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestra-
szyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida naro-
dził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla 
was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle 
przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły 
Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, 
w których ma upodobanie”.

Obraz składa się z dzieła namalowanego na płótnie lub też innym 
materiale oraz z ramy.
Dla swojego Syna Bóg wybrał stajnię, cuchnący żłób, towarzystwo 
pasterzy oraz zwierząt.
Artyści, znając wartość swych prac, często oprawiają obrazy w ra- 
my ze zwykłych listew.

Łk 2, 1-14

,



„Zarówno kapłan, jak i górnik współpracują z Bogiem, zmienia-
jąc rzeczywistość i ujarzmiając świat” – powiedział do górników 
kopalni „Brzeszcze”, podczas tzw. masówki opłatkowej, jedynej 
takiej imprezy w Polsce, ks. Eugeniusz Burzyk, proboszcz parafii 
pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze. 21 
grudnia przed każdą zmianą w cechowni kopalni odbyły się spo-
tkania opłatkowe, zorganizowane przez Komisję Zakładową NSZZ 
„Solidarność”. Obecni byli przedstawiciele dyrekcji oraz górnicza 

orkiestra.
Ks. Burzyk, który prawie 33 lata temu przez ponad 
rok pracował pod ziemią w kopalni „Julian” w Pie-
karach Śląskich, zwracając się do górników przypo-
mniał, że „ksiądz jest potrzebny Bogu przy ołtarzu 
i w konfesjonale, a górnik w kopalni”.
„W dzisiejszych czasach wiele mówi się o lubieniu 

swojej pracy, że powinna dawać satysfakcję, a nawet przyjem-
ność. Kiedy przez ponad rok pracowałem pod ziemią, niejedno-
krotnie w bardzo trudnych warunkach, nie myślałem o satys-
fakcji czy przyjemności, ale o tym, by jak najszybciej znaleźć 
się na powierzchni” – wspominał ks. Burzyk i zaznaczył, że 
będąc obecnie proboszczem dużej parafii, nie ma nawet cza-
su zastanawiać się, czy ta praca daje mu satysfakcję, czy jest 
przyjemna, bo, jak zaznaczył, nie jest to istotne. „Jednak każ-
dego dnia mam świadomość, że to Bóg postawił mnie w tym 
miejscu, że dzięki mojej pracy mogę zmieniać rzeczywistość 
i jakość ludzkiego życia. Dotyczy to każdej pracy, także górni-
czej” – przekonywał proboszcz. Życzył górnikom, by Nowona-
rodzony Jezus pomógł im na nowo, głębiej i pełniej, spojrzeć 
na ich trudną pracę, rodziny i samych siebie.

Robert Karp
Katolicka Agencja Informacyjna

Spotkanie opłatkowe  
w kopalni „Brzeszcze”



 1. Jutro – 26 grudnia obchodzimy święto św. Szcze-
pana. Msze Święte w porządku niedzielnym. Do 
puszek składamy ofiary na Uniwersytet Papieski 
Jana Pawła II w Krakowie. O godz. 17.30 nie-
szpory kolędowe.

 2. We wtorek – 27 grudnia święto św. Jana Ewange-
listy. Po Mszy Św. o 18.00 pobłogosławimy wino.

 3. W środę – 28 grudnia po Mszy Świętej o godz. 
18.00 spotkanie opłatkowe Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej.

 4. W piątek – 30 grudnia obchodzimy święto Świę- 
tej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W tym dniu 
ks. bp udziela dyspensy dotyczącej wstrzemię-
źliwości od potraw mięsnych.

 5. W sobotę – 31 grudnia o godz. 18.00 zapraszamy 
na uroczystą Mszę Świętą na zakończenie roku 
oraz nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne. 

  W tym dniu każdy, kto odmówi pobożnie i pu-
blicznie hymn „Ciebie Boga wysławiamy”, mo- 
że uzyskać odpust zupełny, spełniając równo-
cześnie zwykłe warunki odpustu.

 6. W niedzielę – 1 stycznia obchodzimy uroczy-
stość Świętej Bożej Rodzicielki. Jest to Świato-
wy Dzień Modlitw o pokój. Do puszek składamy 
ofiary na Seminarium Duchowne w Krakowie.

 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę 
mieszkańcom ulicy Turystycznej. W tym tygo-
dniu prosimy mieszkańców ul. Piaski.

 8. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do 
Fatimy i Santiago de Compostela – od 22 do 29 
maja 2017 roku. Zapisy i informacje u ks. Ada-
ma do 31 grudnia. Szczegółowy program jest 
na stronie internetowej parafii.

Ogłoszenia duszpasterskie
25 grudnia 2016 – 1 stycznia 2017

„Twoje zdrowie! Parafianie modlą się o nie” – taki napis widnieje na kubkach, które prawie 90 
chorych parafian otrzymało podczas przedświątecznych odwiedzin od proboszcza ks. Eugeniusza 
Burzyka. Na kubkach zaprojektowanych przez młodzież jest także zdjęcie parafialnego kościoła.
Prosząc chorych o modlitwę w intencji kapłanów i całej wspólnoty, proboszcz wręczył im różań-

ce, zachęcając do odmawiania tej modlitwy oraz Koronki do Miłosierdzia 
Bożego. Ks. Eugeniusz Burzyk sprezentował chorym swoją książkę pt. 
„Adwentowa reanimacja”, której treść ma pomóc w przyjęciu cierpienia 
i przygotowaniu się do Świąt Narodzenia Pańskiego.

Zdaniem autora „Adwentowej rea- 
nimacji”, rachunek sumienia, spo-
wiedź czy modlitwa są dla człowie-
ka rodzajem „religijnego badania 
EKG”. Zachęca też, by badać nie tyl-
ko kondycję fizyczną człowieka, ale 
także duchowość i religijność. 

Robert Karp
Katolicka Agencja Informacyjna

„Twoje zdrowie!” 
– pamiątkowe kubki dla chorych

Niech Nowonarodzony Jezus 
pomoże nam na nowo

– głębiej, pełniej i z pokorą – 
spojrzeć na samych siebie 
i nasze wzajemne relacje

życzą kapłani pracujący w naszej parafii



NIEDZIELA – 25 grudnia
  7.00 † Jan Gibas w 5 rocznicę śmierci
  8.30 † Łukasz Gawęda i Mieczysław Raj
10.00 † Ireneusz i Helena Sojka
11.30 † Aniela i Eugeniusz Słowiak oraz 

Leokadia i Edward Duszczak
18.00 † Maria Balcarek

PONIEDZIAŁEK – 26 grudnia
  7.00 † Władysław Walusiak w 7 r. śm.
  8.30 † Władysław Gancarczyk w 5 r. śm.
10.00 † Stanisław i Krystyna Klimeczek 

z rodzicami Antonim i Julią
11.30 † Adam Michalak
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Maria Balcarek

WTOREK – 27 grudnia
  6.30 † Edward Bubak
  6.30 † Maria Balcarek
  6.30 † Stanisław Sporysz
18.00 † Janina i Jan Andryszczak  

z synem Stanisławem

ŚRODA – 28 grudnia
  6.30 † Zofia Mikołajczyk
  6.30 † Maria Balcarek
  6.30 † Jerzy Kolber
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  † Dominik Tabiś w 3 r. śm., † Sta-

nisław Sporysz, † Edward Bubak, 
† Fryderyk Szyjka

CZWARTEK – 29 grudnia
  6.30  O zdrowie, błogosławieństwo Bo-

że dla ks. Tomasz Łaty oraz ks. Ja- 
na Kurdasa z okazji imienin [NSPJ]

  6.30 † Maria Balcarek
  6.30 † Jerzy Kolber
18.00 † Zofia Mikołajczyk

PIĄTEK – 30 grudnia
  6.30 † Maria Balcarek
18.00 † Tadeusz Klimeczek

SOBOTA – 31 grudnia
  6.30 † Jan Kaczmarek w 12 rocznicę 

śmierci z żoną Józefą i synami
  6.30 † Maria Balcarek
  6.30 † Zofia Mikołajczyk
18.00 † Alojzy Wyrobek w 40 rocznicę 

śmierci
18.00 † Małgorzata i Kazimierz Grzywa

NIEDZIELA – 1 stycznia
  7.00 † Stanisław Andryszczak
  8.30 † Wojciech Gucwa
10.00 † Zofia i Stanisław Kutela z rodzica-

mi i synem Lechem oraz †† z ro- 
dzin Kutelów i Kapeluszów

11.30   Jubileusze małżeńskie
18.00 † Ewa Witasik w 2 rocznicę śmierci
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