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Niedzielne espresso           z Proboszczem

Dlaczego Jezus zabrał na Górę tylko Piotra, Jakuba i Jana?
Nie było to pierwsze wyróżnienie tych apostołów. Tylko oni byli 
świadkami wskrzeszenia córki Jaira (zob. Mk 5, 37) i modlitwy 
Jezusa w Ogrójcu (zob. Mt 26, 37). Wydaje się, że ich wiara, 

a tym samym świadomość zbawczych wydarzeń, musiała być większa niż pozostałych uczniów. Pio-
tra Jezus nazwał Opoką, na której zbuduje Kościół, Jana umiłowanym uczniem, Jakub jako pierwszy 
z apostołów miał oddać życie za wiarę.
Dlaczego zakazał opowiadania o Przemienieniu?
Zapewne nie chciał, by uczniowie, którzy wcześniej przerazili się zapowiedzią Jego męki i śmierci, 
teraz popadli w euforię, skupiając się na czekającej Go chwale. Takie nastawienie mogło negatyw-
nie wpłynąć na ich postawę podczas zbliżających się tragicznych wydarzeń, wprowadzając zamęt 
w ich myśleniu. ks. Eugeniusz Burzyk
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Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich 
na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego 
zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto 
im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr 
rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, posta-
wię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden 
dla Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, 
a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Uczniowie, słysząc to, upadli na 
twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich 
i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie 
widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przyka-
zał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn 
Człowieczy zmartwychwstanie”.

Mt 17, 1-9

Zdarza się, że podczas jakiegoś nabożeństwa z różnych powodów 
nie możemy doczekać się jego końca.
Zazdrościmy Piotrowi, który na Górze Przemienienia poczuł się tak 
dobrze, że chciał tam pozostać dłużej.
„Trudno nie czuć się w Kościele obco, gdy się nie chodzi do Kościo-
ła” – tłumaczy Mirosław R. Kaniecki.



Po zakończonych rekolekcjach wielkopo-
stnych, w sobotę 25 lutego 2017 roku, 
klerycy trzeciego roku Seminarium Du-
chownego w Krakowie – wśród których jest alumn 
z naszej parafii Kamil Kubik – przyjęli uroczyście 
strój duchowny. Obłóczyny rozpoczęły się z samego 
rana, a koledzy ze starszych roczników pomogli przy 
pierwszym zakładaniu sutanny.

Jak twierdzi nasz kleryk Kamil, dla 
wszystkich była to bardzo doniosła 
chwila, bo od tej pory jeszcze bar- 
dziej, poprzez strój, stali się znakiem 
obecności Chrystusa w świecie. Po 
południu w Sanktuarium św. Jana Pa- 
wła II w Krakowie klerycy przyjęli 
posługę lektoratu. 

Do zadań nowo ustanowionych lekto- 
rów należy przede wszystkim poma- 
ganie biskupowi, prezbiterom i dia-
konom w głoszeniu słowa Bożego 

przez czytanie w czasie liturgii Mszy Świętej i na-
bożeństw perykop biblijnych, z wyjątkiem Ewange- 
lii. Poza liturgią przygotowuje innych do pełnienia 
tej funkcji. Może w imieniu Kościoła: przewodniczyć 
nabożeństwom [np. Różaniec, „Gorzkie żale”, majo-
we, czerwcowe itp.] oraz błogosławić pokarmy na 
stół wielkanocny w Wielką Sobotę.

Statystyka
luty 2017

Zmarli:
† Władysław Gliniak, lat 82
† Jadwiga Krzak, lat 88
† Wiesław Różański, lat 59
† Anna Milaniak, lat 80
† Stefania Kozieł, lat 86
† Józef Korczak, lat 60
† Alicja Ligus, lat 84

Chrzty:

Kamil Kubik przyjął lektorat  
i strój duchowny

Zapowiedzi:



Jak powstały poszczególne stacje?
Droga Krzyżowa to nabożeństwo upamiętniające 
przejście Jezusa z krzyżem ulicami Jerozolimy – 
z pałacu Piłata na Golgotę. Odprawiane symbo-
liczną trasą w kościołach lub w plenerze, w cza-
sie którego rozważa się zdarzenia z męki Jezusa 
streszczone w 14 stacjach. 9 z nich ma swoje 
odniesienie bezpośrednio do Ewangelii, pozosta-
łych 5 [trzy upadki Jezusa, spotkanie z Matką, 
otarcie twarzy przez Weronikę] wywnioskowa- 
no na podstawie przebiegu męki, Tradycji i le-
gend. W Jerozolimie Droga Krzyżowa odprawia- 
na jest od IV wieku. Jej trasa, jak i ilość stacji 
zmieniała się wielokrotnie. Ostatecznie ustalono 
ją w XIII wieku. Obecnie odprawiana jest w ka- 
żdy piątek po południu. Uczestniczą w niej piel- 
grzymi z całego świata. Jeszcze w późnym śre- 
dniowieczu stacji było 9. Dopiero w XVIII w. na-
bożeństwo to, obejmujące już 14 stacji, rozprze-
strzeniło się po całym świecie. Czasem dodaje się 
15. stację, która upamiętnia Zmartwychwstanie.

Odpust związany z Drogą Krzyżową
Uczestnicząc w Drodze Krzyżowej można uzys- 
kać odpust zupełny, czyli darowanie kary docze-
snej za grzechy, które zgładzone zostały już co 
do winy. Nabożeństwo należy odprawić pod sta-
cjami zatwierdzonymi przez Kościół i połączyć 
z rozważaniem męki i śmierci Chrystusa, prze-
chodząc od stacji do stacji. W publicznym odpra-
wianiu wystarczy przechodzenie osoby prowa-
dzącej nabożeństwo.
Jakie są warunki tego odpustu?
1. Stan łaski uświęcającej [w przypadku jej bra-

ku spowiedź sakramentalna].
2. Komunia święta eucharystyczna.
3. Modlitwy „Wierzę w Boga”, „Ojcze nasz” 

i dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.
Wymagany jest również brak przywiązania do 
jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. Jeżeli 
brakuje takiej dyspozycji lub nie zostanie speł-
niony jeden z warunków, wtedy odpust będzie 
tyko cząstkowy [uwalnia od kary doczesnej tylko 
w części].

Droga Krzyżowa – piątek, godz. 17.30

 1. Dzisiaj modlitwą i ofiarą do puszek wspie-
ramy dzieci Afryki – w ramach Dzieła „Ad 
Gentes”, czyli Do narodów.

 2. O godzinie 17.15 zapraszamy na Gorzkie 
Żale z  kazaniem pasyjnym. Podczas nabo-
żeństwa będzie zebrana tradycyjna skład-
ka na przygotowanie Grobu Pańskiego.

 3. W piątek – 17 marca o 17.30 zapraszamy 
na Drogę Krzyżową. Co tydzień podczas te- 
go nabożeństwa członkowie Szkolnego Ko- 
ła Misyjnego zbierają datki na adopcję ser-
ca dziecka z Afryki. Każdy, kto pobożnie od- 
prawi to nabożeństwo może uzyskać odpust 
zupełny, spełniając zwykłe warunki. Po Mszy 
Św. nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

 4. Do nabycia również albumy, a także Mise-
rikordyna, czyli lek duchowy, który zawiera 
różaniec, obrazek z Jezusem Miłosiernym 
oraz ulotkę informacyjną.

 5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę 
mieszkańcom ulic: Daszyńskiego, Drobnia-
ka i Ofiar Oświęcimia. W tym tygodniu pro-
simy mieszkańców bloków POM – 24, 36, 
40, 42, oraz 30 przy Mickiewicza.

 6. Dziękujemy za złożone ofiary podczas dzi-
siejszej składki specjalnej na prowadzone 
prace remontowe na piętrze kościoła. 

  W przyszłą niedzielę – 19 marca składka 
uzupełniająca.

Ogłoszenia duszpasterskie
12 – 19 marca



NIEDZIELA – 12 marca
  7.00 † Wojciech Pilarski z dziadkami
  8.30 † Fryderyk Moskała z rodzicami 

i teściami
10.00 † Józef Śliwiński w 14 r. śm. z ro-

dzicami, teściami i ojczymem
11.30  Roczki: Zuzanna Kasperczyk, 

Emilia Kufta, Zuzanna Nowak
18.00 † Józef z rodzicami w r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 13 marca
  6.30 † Michał i Helena Stańco 

z rodzicami
18.00 † Czesław Duc w 14 r. śmierci
WTOREK – 14 marca
  6.30 † Ryszard Cichoński
  6.30 † Tadeusz Baca
18.00 † Kazimierz Koźbiał w 19 r. śmierci
ŚRODA – 15 marca
  6.30 † Aniela Baran
  6.30  W intencji Bogu wiadomej
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  † Jan Kozak, † Stefania Duda, † Ma- 

ria Faruga, † Leszek Waleryn, † Ja- 
dwiga Mrozowska, † Marek Leja-
wka w 1 r. śmierci, † Tadeusz Ba- 
ca, † Stefania Kozieł, † Anna Mila-
niak, † Michalina Adamczyk, † Jó-
zef i Michalina Kokoszka

CZWARTEK – 16 marca
  6.30 † Aniela Baran
  6.30 † Marianna Ulczak w 13 r. śmierci
18.00 † Zofia Zontek

PIĄTEK – 17 marca
  6.30 † Aniela Baran
18.00 † Teresa Jędrzejek oraz Stefan 

Marciniak
SOBOTA – 18 marca
  6.30 † Józef Sekuła z żoną Stefanią 

i synem Stanisławem
  6.30 † Stefania Duda
  6.30 † Zdzisław Cygoń
18.00 † Józef Kocoń w 5 r. śmierci
NIEDZIELA – 19 marca
  7.00 † Stefania i Józef Kozieł  

z synem Józefem
  8.30 † Ludwik Curzydło w 32 r. śm.
10.00 † Adam Michalak w 11 r. śm.
11.30 † Stanisława Słoniszko w 4 r. śm.
18.00 † Stanisław Andryszczak

Adres parafii:
ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel. 794 795 794 

   www.materdolorosa.pl;      www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Redakcja: parafia@materdolorosa.pl, 

zdjęcia: Jerzy Zajda; komiks: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska
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

Intencje mszalne
12 – 19 marca


