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z Proboszczem

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy
Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz
tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza,
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 będzie wypełniona, każda góra i pagórek
zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste
drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.
Łk 3, 1-6

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 dociera, ale nie zniechęcał się, działając
z pełnym zaangażowaniem.
Gdy wszystko układało się jak należy, o. Leon Szeląg mawiał:
„Dobra sprawa – Pan Bóg pomaga”, a kiedy szło źle: „Dobra sprawa – szatan przeszkadza”.
Jaka była skuteczność Jana Chrzciciela?

Jan Chrzciciel nazywa siebie „Głosem wołającego na pustyni”.
Tekst ten można interpretować dosłownie, bo Jan rozpoczął działalność na Pustyni Judzkiej, ale także w nawiązaniu do jego skuteczności. „Głos wołającego na pustyni” to taki, który często nie
dochodzi do nikogo, pozostaje bez echa. Nie wiemy, jaka była
skuteczność Jana. Ciągnęły do niego tłumy: „Jerozolima oraz
cała Judea i cała okolica nad Jordanem”. Nie wiadomo jednak, ilu
z tych ludzi nawróciło się, a ilu przyszło z ciekawości czy z innych
powodów. Faktem jest, że Jan przygotował uczniów dla Jezusa.
Zapewne wielu z tych, którzy później przyjęli naukę Jezusa, najpierw słuchało Jana Chrzciciela.
ks. Eugeniusz Burzyk

Zabawa andrzejkowa młodzieży oazowej
Prawie 50 osób uczestniczyło w sobotę – 1 grudnia w naszej parafii w zabawie andrzejkowej oazy
młodzieżowej. Impreza rozpoczęła się Mszą Świętą w kaplicy kościoła, której przewodniczył dekanalny duszpasterz młodzieży – ks. Kamil Białożyt. Kazanie wygłosił moderator parafialnej oazy młodzieżowej – ks. Dawid Surmiak. W zabawie uczestniczyła również młodzież z parafii pw. św. Marcina
w Jawiszowicach, wraz ze swoim duszpasterzem – ks. Wiesławem Mrowcem oraz z parafii pw. św.
Macieja w Bielanach, którą opiekuje się ks. Kamil Białożyt. Imprezę oraz poczęstunek zorganizował
ks. Dawid Surmiak wraz grupą animatorów.

Niedzielne „Kazania na dywanie”

W każdą niedzielę o godz. 11.30 odbywają się w naszym kościele Msze
rodzinne z kazaniem dla dzieci.
Przed rozpoczęciem kazania ks. Paweł Wawak zaprasza wszystkie dzieci na specjalny dywan przed ołtarzem, siada na schodach i rozpoczyna obrazowy dialog na temat niedzielnej Ewangelii. Na końcu zwraca się w kilku zdaniach do rodziców, zachęcając do zastosowania
w codziennym życiu nauki płynącej z Ewangelii.
Podczas Mszy Świętej śpiewa parafialna schola Oazy Dzieci Bożych.

Kościół powstał dzięki kopalni, a kopalnia z woli Boga
4 grudnia – w liturgiczne wspomnienie św. Barbary – uroczystej Mszy Świętej w intencji górników przewodniczył
proboszcz parafii – ks. Eugeniusz Burzyk. Przed kościołem wiernych powitała orkiestra górnicza naszej kopalni,
wraz z dyrektorem ds. pracy – Janem Parcerem. W kazaniu
proboszcz przypomniał parafianom, że piękny i duży kościół pw. Matki Bożej Bolesnej, w Jawiszowicach – Osiedlu
Brzeszcze, powstał dzięki kopalni, do której przyjeżdżali
pracownicy z całej Polski: „Jeszcze 40 lat temu nikt nawet nie przypuszczał, że na tych pustych polach stanie
kościół”. Równocześnie podkreślił, że zarówno kopalnia,
jak i kościół powstały z woli Boga, bez którego nic się nie
dzieje. „Jako górnicza wspólnota parafialna jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za nasz Kościół i jego rozwój,
nie tylko w znaczeniu materialnym, ale przede wszystkim
duchowym” – mówił proboszcz. Oprócz licznie zgromadzonych parafian we Mszy Świętej uczestniczył parafialny chór „Canticum Novum”, obecne były górnicze poczty sztandarowe, a wielu górników, łącznie z Kościelnym,
przybyło na uroczystość w mundurach górniczych.

Statystyka
listopad 2018

Zapowiedzi:

Chrzty:
Zmarli:
† Wanda Ptaszek, lat 70
† Józefa Orawin, lat 86
† Anna Maciejczyk, lat 71
† Józef Bizoń, lat 59
† Jan Rezik, lat 67
† Aniela Pikania, lat 77

Intencje mszalne

NIEDZIELA – 9 grudnia
7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30		
18.00 †

Piotr Korczyk w 11 r. śmierci
Barbara Zaręba w 10 r. śmierci
Maria Dobrowolska w 20 r. śmierci
Roczki: Nadia Słonka
Krzysztof Kopacz w 7 r. śmierci
z rodzicami i teściami

PONIEDZIAŁEK – 10 grudnia

6.30 † Edmund Kurek w 6 r. śmierci
6.30 † Aniela Szymla
18.00		 O błogosławieństwo Boże i dary
Ducha Świętego dla Piotra z okazji
18 rocznicy urodzin
18.00 † Elżbieta i Aleksander Chrapek

WTOREK – 11 grudnia

6.30 † Jan Łukowicz
18.00		 O błogosławieństwo Boże i zdrowie
dla Adama z okazji rocznicy urodzin

ŚRODA – 12 grudnia

6.30 † Aleksander Zemlik
6.30 † Jan Łukowicz
18.00		 Wotywna do MB Bolesnej: † Maria Dadak; † Irena Jakubowska; † Henryk Gibas; † Józefa Drusewicz, † Wanda Ptaszek; † Józefa Orawin; † Ewa Czerwik;
† Maria Dziubek; † Andrzej Krzyżak; † Józef Rus z rodziną; † Jarosław Okulanis;
† Zygmunt Dura

CZWARTEK – 13 grudnia
6.30
6.30
18.00
18.00

†
†
†
†

kapłani i misjonarze
Jan Łukowicz
Otylia Jasińska
Julian Łyszczak

6.30
18.00
18.00

† Jan Łukowicz
† Jan Kania w 11 r. śmierci
† Alicja Rychlewicz - Iwaszko

6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†

PIĄTEK – 14 grudnia

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła do puszek składamy
ofiary na kościół na Wschodzie.
2. O godz. 15.00, z racji obchodzonego w ubiegłym
tygodniu wspomnienia św. Barbary, Zespół „Tęcza”
zaprasza na program artystyczny, który zostanie
przedstawiony w Ośrodku Kultury w Brzeszczach.
3. We wtorek – 11 grudnia o godz. 18.00, zapraszamy
na Mszę z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Podczas nabożeństwa każdy zostanie indywidualnie pobłogosławiony Najświętszym Sakramentem. W kaplicy obok prezbiterium można będzie skorzystać
z modlitwy wstawienniczej. W tym dniu nie będzie
Mszy roratnej.
4. W czwartek – 13 grudnia odbędzie się spotkanie
dla kandydatów przygotowujących się do bierzmowania. Rozpoczęcie Mszą Świętą o godz. 18.00
5. Również w czwartek po Mszy wieczornej zapraszamy na katechezę dla dorosłych, która odbędzie
się w sali konferencyjnej.
6. W sobotę – 15 grudnia, od godz. 8.00, odwiedziny
chorych parafian mieszkających na Osiedlu Słowackiego, ulicy Daszyńskiego i w domach jednorodzinnych.
7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła oraz ofiary
mieszkańcom ulic: Popiełuszki, Wyszyńskiego, Kusocińskiego, Wojska Polskiego i Grunwaldzkiej.
W tym tygodniu prosimy mieszkańców ulic: Kochanowskiego, Kombatantów, Mickiewicza.
8. Dziękujemy za złożone ofiary. W przyszłą niedzielę
– 15 grudnia składka specjalna uzupełniająca na
prowadzone prace remontowe, a także na przygotowanie oraz udekorowanie kościoła na święta.
W ubiegłym tygodniu przy wejściu do kościoła od
ul. Wyszyńskiego zostały zamontowane dwie solidne balustrady z nierdzewnej stali.

SOBOTA – 15 grudnia

Alicja Rychlewicz - Iwaszko
Grażyna Jarnot
Jan Łukowicz
Grzegorz Płużek

NIEDZIELA – 16 grudnia
7.00

8.30
10.00
11.30
18.00

† Franciszek i Elżbieta Krysta
z wnukiem Wojciechem
† Andrzej Golik z ojcem Jerzym
† Józef Bednarz
† Bronisława Witkowska w r. śmierci
† Marian Kuśnierz

Adres parafii:
32-626 Jawiszowice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 20; tel. 794 795 794
www.materdolorosa.pl;
www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice
Zdjęcia: Jerzy Zajda: Kuba Jarnot; 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. 510 890 007; e-mail: poligrafia@drukarniaslajd.eu

