
Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie 
i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań 
tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgła-
dzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; 
tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, któ-
re Pan powiedział przez proroka: „Z Egiptu wezwałem Syna mego”. 
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we 
śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo 
już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia”. On więc wstał, wziął 
Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że 
w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam 
iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył 
do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo 
Proroków: „Nazwany będzie Nazarejczykiem”.

Mt 2, 13-15. 19-23

,

M a t e rM a t e r
D o l o r o s aD o l o r o s a

2 2   m a j a   20 16   r o k u N r   7 8   ( 3 9 9 )29 grudnia 2019 Nr  266 (587)

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

Niedzielne espresso             z ProboszczemNiedzielne espresso             z Proboszczem

Odpowiedzialność za świętość swojej rodziny
Dzisiejsza niedziela, pierwsza po Narodzeniu Pańskim, poświęcona 
jest Świętej Rodzinie: Jezusowi, Maryi i Józefowi. To inspiracja do 
refleksji nad świętością naszej najbliższej rodziny. Może nie wszy-
scy jej członkowie byli dzisiaj w kościele; nie mogli lub nie chcieli 
przyjść. Umocnieni słowem Bożym, modlitwą i Ciałem Chrystusa 
stwórzmy w domu taką atmosferę, aby i oni odczuli miłość Jezusa 
i na nią odpowiedzieli.

ks. Eugeniusz Burzyk
Rozalia  BajerRozalia  Bajer

Swieto Swiete j  Rodz iny –  Rok A,

Stefan Chwin wyznaje, że stał się dorosły dopiero wtedy, kiedy został oj-
cem. Uświadomił sobie wówczas, że musi być odpowiedzialny za to małe 
istnienie, które jest od niego zależne. Wcześniej, mimo iż był żonaty, czuł 
się jak chłopiec, który nadal „chodzi” z dziewczyną. 
Narodzenie Jezusa o wiele bardziej zmieniło życie Maryi i Józefa, niż 
zazwyczaj zmienia się życie małżeństwa w chwili pojawienia się dziecka. 
Niedługo po Jego narodzeniu, zresztą nie bez problemów i w trudnych 
warunkach, musieli uciekać do nieznanego Egiptu.
W filmie Prosta historia stary farmer opowiada, że kiedy jego dzieci były 
małe, co jakiś czas każdemu dawał patyki i mówił: „Złamcie je!”. Robili 
to z łatwością. Potem kazał im związać patyki razem i złamać. Oczywi- 
ście nie mogli. Wtedy mówił: „Ta wiązka to rodzina”.
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Coraz więcej wiernych uczestniczy w PasterceCoraz więcej wiernych uczestniczy w Pasterce
Msza Święta rozpoczęła się procesją, 
podczas której proboszcz parafii – 
ks. Eugeniusz Burzyk, wniósł figurę 
Dzieciątka i złożył do stajenki. Po Ko- 
munii Świętej w kościele zgaszone 
zostały wszystkie światła, a wierni 
jedynie w blasku stajenki, otoczonej 
kilkunastoma choinkami, odśpiewali 
kolędę „Cicha noc”. W homilii Pro-
boszcz wskazał na fakt, że Święta Ro-
dzina – Jezus, Maryja i Józef – nie re- 
alizowała swojego planu, ale plan Bo- 
ga, otwierając się na jego wezwania 
i wskazówki, nawet w czasie snu. „Jest 
takie powiedzenie, że jeżeli chcesz 
rozśmieszyć Boga, to opowiedz mu 
o swoich planach. Jeśli jednak opowiesz Mu o swoich planach i zapytasz o Jego plany względem 
Ciebie, to możesz liczyć na skuteczną pomoc, a w konsekwencji na realizację i ubogacenie twojego 
planu” – zachęcał ks. Eugeniusz Burzyk. Pasterkę koncelebrowało czterech kapłanów pracujących 
w parafii, śpiewał parafialny chór „Canticum Novum” oraz zespół młodzieżowy; obecni byli górnicy 
ze sztandarem naszej kopalni. Podczas Pasterki wierni składali ofiary na Diecezjalny Fundusz 
Obrony Życia. Mieli również możliwość nabycia świec „Caritas” na świąteczny stół – w ramach akcji 
„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Proboszcz podziękował kapłanom za kilkudniową wielogodzinną 
przedświąteczną spowiedź. Za przygotowanie Liturgii i kościoła na święta: kościelnemu, organiście 
i Służbie Liturgicznej. Podziękowania skierował również do tych, którzy przez kilkanaście dni 
pracowali przy przygotowaniu dwóch stajenek, wewnątrz i na zewnątrz kościoła, a także dekorowali 
kościół wraz z jego obejściem.



Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne
 1. We wtorek – 31 grudnia, o godz. 18.00, zapra-

szamy na uroczystą Mszę Świętą na zakoń- 
czenie roku. Przed Mszą, o godz. 17.30, od- 
prawimy nabożeństwo dziękczynno-przebła-
galne. W tym dniu każdy, kto odmówi poboż-
nie i publicznie hymn „Ciebie Boga wysławia- 
my” może uzyskać odpust zupełny, spełniając 
zwykłe warunki odpustu. 

 2. W środę – 1 stycznia obchodzimy uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki. Jest to Światowy 
Dzień Modlitw o pokój na świecie. Msze św. 
w porządku niedzielnym.

 3. W czwartek – 2 stycznia, po wieczornej Mszy. 
w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie 
pielgrzymów wyjeżdżających do Gruzji. Pro-
szę przynieść drugą część wpłaty.

 4. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź będzie 
bezpośrednio przed Mszą. Przypominamy,  
że w styczniu chorych odwiedzamy w ramach 
kolędy.

 5. W niedzielę – 5 stycznia, o 14.00, zapraszamy 
dzieci specjalnej troski, ich rodziców i opieku-
nów, na Mszę do kaplicy kościoła. Po Mszy 
spotkanie opłatkowe w sali konferencyjnej.

 6. Przy stolikach z prasą do nabycia świece 
„Caritas”.

 7. Dziękujemy za pomoc przy sprzątaniu kościo-
ła mieszkańcom Starych Bloków numer 7, 8, 
i 9. W tym tygodniu prosimy mieszkańców blo- 
ków numer 12, 13 i 14.

 8. Dziękujemy za złożone ofiary. W przyszłą 
niedzielę do puszek będziemy składać ofiary 
na Seminarium Duchowne w Krakowie.



NIEDZIELA – 29 grudnia
  7.00 † Jan Gibas
  8.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z proś- 

bą o dalsze błogosławieństwo Boże oraz 
opiekę MB dla Grażyny i Jacka z oka-
zji 25 rocznicy ślubu

10.00  O błogosławieństwo Boże dla księży: To- 
masza i Dawida z okazji imienin (NSPJ)

11.30  Jubileusze małżeńskie: 
  Irena i Władysław Kubik (60 r. ślubu), 

Halina i Tadeusz Brzóstek (55 r. ślu-
bu), Jadwiga i Mikołaj Miszuta (50 r. 
ślubu), Janina i Antoni Stasiak (50 r. 
ślubu), Danuta i Jan Gibas (40 r. ślubu), 
Teresa i Jerzy Chrapek (40 r. ślubu), 
Izabela i Edward Szczerbowscy (30 r. 
ślubu), Agnieszka i Jacek Kubik (25 r. 
ślubu), Izabela i Kazimierz Kawa (25 
r. ślubu)

18.00 † Zenon Kosman

PONIEDZIAŁEK – 30 grudnia
  6.30  O błogosławieństwo Boże dla ks. To-

masza z okazji imienin (Oaza Rodzin)
  6.30 † Jan Kaczmarek w 15 r. śmierci 

z żoną Józefą i synami
  6.30 † Helena Moskała
  6.30 † Maria Geier
18.00 † Józef Wójcik

WTOREK – 31 grudnia
  6.30 † Alojzy Wyrobek z rodzicami Anną  

i Janem
18.00 † Stanisław Andryszczak z rodzicami  

i teściem
18.00 † Helena Moskała

ŚRODA – 1 stycznia 2020
  7.00 † Janina Szczerba
  8.30 † Mieczysław Płużek

10.00 † Maria i Józef Świątek z synami: Józe- 
fem, Tadeuszem,  Ryszardem i Mieczy-
sławem oraz teściami: Stanisławą i Ta- 
deuszem Matuszyk

11.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z proś- 
bą o dalsze błogosławieństwo Boże 
i opiekę MB dla Rozalii Lisak z okazji 
80 r. urodzin

18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo MB Bolesnej: † za zmarłych po- 
lecanych naszej modlitwie w wypomin- 
kach rocznych; † Zofia Kubik; † Wie-
sława Kóska; † Maria Cisowska; † Jó- 
zef Żmuda; † Krystyna Radwan; † An- 
drzej Krzak; † Marianna Kwiatek; † Jó-
zef Kawka; † Jadwiga Gomularz; † Jan 
Jarmundowicz; † Czesław Stokłosa 
z rodzicami. 

CZWARTEK – 2 stycznia
  6.30 † Wiesława Kóska
  6.30 † Maria Cisowska
18.00   W intencji kapłanów i misjonarzy

PIĄTEK – 3 stycznia
 6.30  W intencji osób uzależnionych od 

alkoholu i innych używek (NSPJ)
18.00  † Maria i Emil Nycz

SOBOTA – 4 stycznia
  6.30 † Irena Kraus
  6.30  † Wiesława Kóska
  6.30 † Maria Cisowska
18.00 † Janina Szczerba

NIEDZIELA – 5 stycznia
  7.00 † Ewa Witasik w 5 r. śmierci
  8.30 † Maria Jakubiak
10.00 † Małgorzata Płoskonka
11.30 † Genowefa i Mieczysław Koneweccy
18.00 † Jan Jarmundowicz

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