
Niedzielne espresso           z Proboszczem
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak 
jest napisane u proroka Izajasza: „Oto Ja posyłam wysłańca 
mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołające-
go na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla 
Niego”. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest na-
wrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała 
judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmo-
wali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe 
grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórza-
ny około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak 
głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem go-
dzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja 
chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić będzie Duchem Świętym”. 

Mk 1, 1-8

ks. Eugeniusz Burzyk

Jules Renard zanotował w swoim „Dzienniku”: „Człowiek z cha- 
rakterem nie ma pięknego charakteru”.
Jan Chrzciciel odznaczał się ascetycznym sposobem życia 
i głoszeniem prawdy, również władcom.
Szymon Hołownia twierdzi, że ludzie gotowi są płacić proro-
kom, by nie mówili rzeczy niewygodnych.
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Dlaczego Jan nie jest godzien rozwiązać sandałów Jezusa?
Zdejmowanie i noszenie sandałów było powinnością ucznia względem swojego mistrza; podobny 
obowiązek mieli niewolnicy względem swego Pana. Ewangelista podkreśla w ten sposób, że nie mo- 
żna porównywać działalności Jana Chrzciciela z działalnością Jezusa. Istnieje między nimi większa 
przepaść niż między niewolnikiem a jego panem.
Czym różni się chrzest Jana Chrzciciela od chrztu Jezusa?
Chrzest udzielany przez Jana, polegający na zanurzeniu w wodach Jordanu (zob. Mk 1, 4-5), ma 
charakter zewnętrzny, jest wezwaniem do pokuty i nawrócenia. Jan Chrzciciel zapowiada, że Jezus 
będzie chrzcił Duchem Świętym (zob. J 1, 33) i ogniem (zob. Łk 3, 16), co wskazuje, że nie będzie to 
tylko rytualne zewnętrzne obmycie, ale rzeczywiste zgładzenie grzechów, związane z wewnętrzną 
przemianą i uświęceniem mocą Ducha Świętego.



Biskup Piotr Greger przewodniczył 4 grudnia w naszym ko-
ściele uroczystej Mszy Barbórkowej. Wiernych wchodzących 
do kościoła witała orkiestra górnicza, wraz z dyrektorem ds. 
pracy Janem Parcerem, biskupem Piotrem Gregerem i pro-
boszczem parafii ks. Eugeniuszem Burzykiem. Na terenie 
naszej parafii mieszka najwięcej czynnych i emerytowanych 
górników Zakładu Górniczego „Brzeszcze”.
W homilii Ksiądz Biskup przypomniał, że w ikonografii chrze- 
ścijańskiej św. Barbara przedstawiana jest z kielichem i Ho- 
stią, czyli znakami eucharystycznymi, wskazującymi na Cia-
ło i Krew Chrystusa, koniecznymi do kształtowania i umac-
niania wiary. Podkreślił, że jeśli zabraknie w życiu mądrości 
opartej na wierze, giną wszystkie pozostałe cnoty, a w ich 
miejsce pojawiają się i szybko dają o sobie znać kolejne wa- 
dy: „Kto nie będzie się kierował w życiu mądrością, ten bę-
dzie miał poważne trudności w wychowaniu swoich dzieci, 
zmarnuje swoje lub cudze osiągnięcia w pracy. Bez mądrości 
nie da się zachować porządku ani w sercu, ani w domu, ani 
w życiu społecznym”. Wskazał na przykład św. Barbary, któ- 
ra swoim życiem dowiodła, że można być człowiekiem mą-
drym, roztropnym, przepełnionym mocą wiary w Boga, na-
wet w obliczu pojawiających się niebezpieczeństw.
Proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk przypomniał, że zarów- 
no kościół, jak i parafia powstały 35 lat temu dzięki kopalni, 
a wielu parafian przybyło z różnych stron kraju i zamieszkało 
w Jawiszowicach czy Brzeszczach. „Modlimy się dzisiaj o Bo- 
że błogosławieństwo dla górników  
i ich rodzin, zarówno pracujących, jak 
i emerytów czy rencistów, a także 
za górników zmarłych i tych, którzy 
ponieśli śmierć podczas pracy w ko- 
palni” – powiedział proboszcz.
Obecni byli górnicy ze swoimi sztanda- 
rami. Niektórzy parafianie przyszli na 
Mszę w górniczych mundurach. Pod- 
czas liturgii śpiewał nasz parafialny 
chór „Canticum Novum”.

Uroczysta Msza Święta Barbórkowa



Święty Mikołaj wysłał MMS-a ze swoim zdjęciem do księdza Filipa, głoszącego roratnie kazanie, zapowia- 
dając w ten sposób swoje przybycie. MMS został wyświetlony na ekranie, co wzbudziło duże zaintereso-
wanie i radość dzieci. Po Mszy Święty Mikołaj uroczyście wkroczył do kościoła, witany śpiewem dziecię-
co-młodzieżowej scholi.

Podkreślając, że jest to parafia górnicza, użył górniczego pozdrowienia 
„Szczęść Boże!”. Opowiedział dzieciom o niebie, o panującej tam wza-
jemnej miłości i życzliwości: „W niebie nawet najwięksi ziemscy wrogo-
wie żyją w przyjaźni”. Nie chciał jednak zdradzić, gdzie niebo się znaj- 
duje, bo „do nieba nie można tak sobie pójść, trzeba na nie zasłużyć do- 
brym życiem na ziemi”. Zapoznał również dzieci z przekazami tradycji 
chrześcijańskiej na temat swojej osoby.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 dzieci; każde otrzymało w prezen- 
cie świąteczną czekoladę. Była też możliwość zrobienia grupowego oraz 
indywidualnego zdjęcia ze Świętym Mikołajem.

Św. Mikołaj zapowiedział swoje przybycie MMS-em

Zmarli:
† Eugenia Jarnot, lat 89
† Stefania Kulka, lat 86
† Jan Okrzeja, lat 51
† Janusz Kudzia, lat 61
† Maria Zduńczyk, lat 84
† Maria Sporek, lat 83
† Bronisław Topa, lat 67
† Edmund Madej, lat 87
† Zdzisław Grodowski, lat 87
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Intencje mszalne

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

   www.materdolorosa.pl;      www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Zdjęcia: Jerzy Zajda; komiks: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska 
Korekta: ks. Tomasz Łata; redakcja: parafia@materdolorosa.pl

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 – 10 grudnia
  7.00 † Piotr Korczyk w 10 r. śmierci
  8.30  Za parafian
10.00 † Maria Dobrowolska w 18 r. śmierci 

z rodzicami i teściami
10.00  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Zygmunta w 50 r. urodzin
11.30  Roczki: Szymon Piwowar
  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Kingi w 18 r. urodzin
18.00 † Krzysztof Kopacz z rodzicami  

w 6 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 11 grudnia
  6.30 † Antoni Stachura
18.00 † Helena Baniak w 1 r. śmierci
WTOREK – 12 grudnia
  6.30 † Franciszek Hatala
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla mie-

szkańców i sprzątających z ulicy 
Turystycznej

  6.30  O powrót do zdrowia dla Oliwii
18.00 † Aleksander Zemlik
ŚRODA – 13 grudnia
  6.30 † Maria Sporek
  6.30 † Bronisław Topa
  6.30 † Józef Krupa
18.00  Wotywna do MB Bolesnej: o zdrowie 

i Boże błogosławieństwo dla Oliwii, 
† Otylia Jasińska, † Halina (6 r. śm.) 

i Zdzisław (3 r. śm.) Urbańczyk, † Jan 
Gajda w 4 r. śm., † Jan Matusiak, † Jan 
Łopusiewicz, † Aleksander i Elżbieta 
Chrapek, † Stefania Kulka, † Franci-
szek Hatala, † Eugeniusz Bigos oraz 
†† z rodziny Sójków

CZWARTEK – 14 grudnia
  6.30 † Maria Sporek
  6.30 † Bronisław Topa
  6.30 † Józef Krupa
18.00 † Jan Kania w 10 r. śmierci
PIĄTEK – 15 grudnia
  6.30 † Franciszek Hatala
  6.30 † Bronisław Topa
18.00 † Marian Kuśnierz w r. śmierci
SOBOTA – 16 grudnia
  6.30 † Maria Sporek
  6.30 † Bronisław Topa
  6.30 † Edmund Madej
  6.30 † Józef Krupa
18.00 † Jerzy Golik w 1 r. śmierci
NIEDZIELA – 17 grudnia
  7.00 † Franciszek i Elżbieta Krysta  

z wnukiem Wojciechem
  8.30 † Albina i Ludwik Bąk
10.00  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Ireny z okazji 80 r. urodzin
11.30 † Henryka Chrapek w 11 r. śmierci
18.00 † Otylia Jasińska w 6 r. śmierci

Ogłoszenia duszpasterskie
 1. Modlitwą wspieramy dzisiaj Kościół na Wscho-

dzie. Do puszek przy wyjściu z kościoła składamy 
ofiary na ten cel.

 2. Od poniedziałku do piątku, o 18.00, zapraszamy 
na Msze roratnie z kazaniem dla dzieci.

  3. We wtorek – 12 grudnia o godz. 18.00 zapraszamy 
na Mszę z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. 
Podczas nabożeństwa każdy zostanie indywidual- 
nie pobłogosławiony Najświętszym Sakramentem. 
Nabożeństwo poprowadzi grupa Odnowy w Duchu 
Świętym „Emaus” z Bestwiny, w oprawie muzy- 
cznej salezjańskiego zespołu „Fausystem” z Oświę- 
cimia. W tym dniu nie będzie Mszy roratniej.

  4. W czwartek – 14 grudnia zapraszamy na Kateche-
zę dla dorosłych z cyklu „Przykazania kościelne”. 
Katecheza odbędzie się po wieczornej Mszy św. 
w sali konferencyjnej.

  5. W piątek, 15 grudnia – z racji trzeciego piątku mie- 
siąca – zapraszamy na nabożeństwo do Miłosier-
dzia Bożego.

  6. W sobotę – 16 grudnia, od godz. 8.00, przedświą-
teczne odwiedziny chorych mieszkających na os. 
Słowackiego, ul. Daszyńskiego i w domach jedno-
rodzinnych.

 7. Przy stolikach z prasą do nabycia lampiony adwen-
towe oraz świece „Caritas” na stół wigilijny.

  8. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną ofia- 
rę mieszkańcom ulicy Wodnej. W tym tygodniu, 
w piątek po wieczornej Mszy, prosimy mieszkań-
ców ulic: Akacjowa, Lisica i Wałowa.

  10. Dziękujemy za złożone ofiary. W ubiegłym tygo- 
dniu wymieniliśmy w kościele kolejnych 13 okien. 
W przyszłą niedzielę – 17 grudnia składka na wy- 
mianę okien, przygotowanie kościoła na święta oraz 
wszystkie prace remontowe.


