
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez 
Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było 
światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie 
ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na 
imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by 
wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, 
aby zaświadczyć o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświe-
ca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Sło-
wo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do 
swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy 
Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą 
w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale 
z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. 
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od 
Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła 
w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, 
przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego peł-
ności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało 
nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystu-
sa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie 
Ojca, o Nim pouczył.
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2.  Niedz ie la  po Narodzeniu Pansk im

Kiedy Franciszek przeczytał gazetę, stwierdził: „Kocham litery [...] i mo-
dlę się o ich wyzwolenie z niewoli, w której okrutnie cierpią za wszystkie 
grzechy”. Ukląkł, złożył ręce i powiedział: „Módlmy się razem o zbawie-
nie cierpiących liter”. 
Święty Jan pisząc o przyjściu na świat Jezusa nazywa go Słowem, odno-
sząc ten termin do samego Boga. W oryginalnym greckim tekście użył po- 
jęcia Logos, które znaczy nie tylko słowo, ale także „sens” i „prawo porzą-
dkujące wszechświat”.
„Trzeba nauczyć się milczeć, co być może jest najtrudniejsze. Człowiek 
zawsze mówi o jedno słowo za dużo. Nigdy dość milczenia. […] Milcz, 
ponieważ Bóg także milczy, i On wie dlaczego. Milczenie jest mądrością” 
– pisze Sándor Márai.
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ZA 2019 ROKZA 2019 ROK

• W naszej parafii w duszpasterstwie bezpośrednim pracuje 5 kapłanów i 2 katechetki. Jest także 
1 osoba w stanie dziewictwa konsekrowanego, która wspiera działania kapłanów i katechetów 
przede wszystkim codzienną modlitwą, równie ważną jak nasza działalność. W Seminarium Du-
chownym w Krakowie mamy 1 kleryka oraz 1 nowicjuszkę w Zgromadzeniu Matki Bożej z La Salette.

• W parafii działa Rada Duszpasterska i Rada ds. Ekonomicznych, której członkowie wspierają 
proboszcza wszechstronną pomocą, zarówno w sferze duszpasterskiej, ewangelizacyjnej, jak 
i ekonomicznej.

• Na co dzień w pracy duszpasterskiej kapłanów wspomaga grupa 8 animatorów, zajmująca się 
dziećmi i młodzieżą, a także 24 osobowa grupa dziecięco-młodzie żowa do duszpasterskich 
i ewangelizacyjnych zadań oraz inicjatyw specjalnych.  

• Bardzo ważna jest codzienna praca Kościelnego, Organisty, Gospodyni na plebanii, Osoby na 
co dzień dbającej o czystość całego piętra kościoła, a także Dokumentalisty, który od ponad 5 
lat bezpłatnie wykonuje zdjęcia z każdej uroczystości. Jest także Informatyk, który od 5,5 roku 
bezpłatnie prowadzi parafialną stronę internetową http://www.materdolorosa.pl.

• Na terenie naszej parafii zameldowanych jest – 8800 osób.
• Realnie na terenie parafii mieszka [przebywa] – 8400 osób.

▪ W niedzielnej Mszy uczestniczy – 2800 (33,3%), czyli 1/3. Spośród tych osób podczas niedzielnej 
Mszy Komunię Świętą przyjmuje – 1050, czyli 37,5%. 

▪ Chrzty  – 88  [4 więcej niż w roku 2018]
▪ Pogrzeby  – 94  [13 mniej niż w roku 2018]
Różnica miedzy liczbą urodzonych dzieci a zmarłymi – 6 osób [w roku ubiegłym 23]

▪ Pierwsza Komunia Święta – 36 
▪ Sakrament Bierzmowania – 123
▪ Sakrament małżeństwa – 23 pary  [w roku 2018 – 24]
▪ Coraz więcej osób przystępuje do spowiedzi, zarówno w tygodniu, jak i w niedzielę. Jedną z przyczyn 

jest zapewne system komputerowy zapraszający i zachęcający do skorzystania ze spowiedzi i co-
dzienna półgodzina Adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której w konfesjonale obecny 
jest kapłan.

▪ Co miesiąc z posługą sakramentalną odwiedzamy ponad 90 chorych.

W naszej parafii kapłani prowadzą wiele grup formacyjnych, o których wszyscy uczęszczający do 
kościoła dobrze wiedzą, bo co tydzień informujemy o ich spotkaniach; są także ogłoszenia i artykuły 
w naszym tygodniku. Warto jednak podkreślić znaczenie dla przyszłości parafii duszpasterstwa dzieci 
i młodzieży. W bieżącym roku szkolnym zwiększyła się liczba ministrantów, lektorów i śpiewających 
psalmy kantorów. Obecnie jest ich 44  [11 więcej niż pod koniec 2018 roku]. Od ponad roku działa 
w naszej parafii Oaza Dzieci Bożych, gromadząca dzieci od 1 do 6 klasy szkoły podstawowej. Co 
tydzień w spotkaniach formacyjnych, w sobotę od 10.00 do 12.00, uczestniczy ok. 70 dzieci [10 
więcej niż w roku 2018]. W tym samym czasie powstała Oaza Młodzieżowa, na spotkania której 
uczęszcza ponad 30 osób, od 7 klasy wzwyż. W prowadzeniu powyższych grup oazowych kapłonom 
pomaga 8 animatorów.
Wiosną 2019 roku otwarliśmy wyremontowaną dolną kaplicę, w której odbywa się całodzienna 
czwartkowa adoracja Najświętszego Sakramentu, a także różnego rodzaju spotkania i wykłady, za- 
równo dla młodzieży jak i dorosłych. W kaplicy odbywają się również spotkania młodzieży przygo-
towującej się w nowej formie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
Już prawie dwa lata działa w naszej parafii kawiarnia, czynna w niedzielę po Mszach dopołudniowych 
a także m.in. po Modlitwie Matek czy Mszy z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Wtedy spotykają 
się tam nie tylko uczestnicy, ale przede wszystkim organizatorzy. Prawie codziennie przebywa 
w kawiarni i znajdującej się obok salce młodzież zaangażowana w życie parafii, głównie animatorzy 
przygotowujący spotkania dla dzieci i młodzieży. Z kawiarni mogą korzystać wszystkie grupy 
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 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na Semi-

narium Duchowne w Krakowie, w którym stu- 
diują klerycy z naszej diecezji i parafii.

 2. O godz. 14.00 zapraszamy dzieci specjalnej 
troski, ich rodziców i opiekunów, na Mszę 
Świętą do kaplicy kościoła. Po Mszy spotkanie 
opłatkowe w sali konferencyjnej.

 3. W poniedziałek – 6 stycznia obchodzimy uro- 
czystość Objawienia Pańskiego. Msze Święte 
w porządku niedzielnym. Do puszek będzie-
my składać tradycyjne ofiary na cele misyjne.

 4. W środę – 8 stycznia o godz. 18.30, po Mszy 
wieczornej, zapraszamy do dolnej kaplicy na 
„Jawiszowickie Rozmowy Poświęcone”. Bp 
Piotr Greger i ks. Jacek Pędziwiatr rozmawiać 
będą nt: „Tajemnice Bożego Narodzenia”.

 5. W czwartek – 9 stycznia po Mszy wieczornej 
zapraszamy do sali konferencyjnej na kate-
chezę dla dorosłych. Proszę przynieść ze sobą 
Pismo Święte.

 6. W przyszłą niedzielę – 12 stycznia działająca 
w naszej parafii Oaza Dzieci Bożych podczas 
każdej Mszy Świętej, w ramach kazania, za- 
prezentuje krótkie przedstawienie świąteczne. 
Po Mszy, przy wyjściu z kościoła, będzie mo-
żna złożyć ofiarę dla dzieci, przeznaczoną na 
ich tegoroczny wakacyjny wyjazd w Bieszczady.

 7. Spotkanie opłatkowe Parafialnej Rady Dusz-
pasterskiej odbędzie w przyszłą niedzielę – 12 
stycznia, o 16.00, w salce na piętrze kościoła.

 8. Przy stolikach z prasą do nabycia świece „Ca- 
ritas” oraz podkładki z wizerunkiem naszego 
kościoła.

 9. Dziękujemy za pomoc przy sprzątaniu kościo-
ła i złożoną ofiarę mieszkańcom Starych Blo- 
ków numer 12, 13 i 14. W tym tygodniu pro-
simy mieszkańców bloków numer  15, 16 i 17.

 10. Dziękujemy za złożone ofiary. W przyszłą nie- 
dzielę składka specjalna na zakupienie opału 
do ogrzewania naszego kościoła i prowadzo-
ne prace remontowe.

formacyjne. Ma ona zadanie i znaczenie ewangelizacyjne, duszpasterskie oraz integrujące.
Efekty pracy duszpasterskiej są widoczne po kilku, czasem kilkunastu latach, podobnie jak 
ewentualny brak efektów. Za kilka lat, dzieci, które przychodzą na spotkania formacyjne będą 
dorosłe, a obecnie zaangażowana młodzież będzie zakładać swoje rodziny i wychowywać własne 
dzieci. Mamy nadzieję, że wtedy widoczne będą efekty naszej codziennej pracy duszpasterskiej, 
ewangelizacyjnej i katechetycznej.

ks. Eugeniusz Burzyk



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

PONIEDZIAŁEK – 6 stycznia  
Uroczystość Objawienia Pańskiego
  7.00 † Władysław Chodurek w 6 r. śmierci
  8.30 † Małgorzata Kurek w 14 r. śmierci
10.00 † Józefa i Mieczysław Famielec
11.30 † Małgorzata Płoskonka
18.00 † Jan Jarmundowicz

WTOREK – 7 stycznia
  6.30 † Stanisław i Aniela Kachel
18.00 † Władysław Kania w 1 r. śmierci

ŚRODA – 8 stycznia
  6.30 † Henryk Zajas
  6.30 † Helena Moskała
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo MB Bolesnej: † Tadeusz Pie- 
czonka; † Zbigniew Apryas; † Jerzy 
Blachura; † Maria Różycka; † Józef 
Żmuda; † Krystyna Radwan; † An- 
drzej Krzak; † Marianna Kwiatek; † Jó- 
zef Kawka; † Maria Hreśka; † Jan Jar-
mundowicz; † Bronisława Kózka. 

CZWARTEK – 9 stycznia
  6.30 † Maria Geier
  6.30 † Ema Bogacz
  6.30 † Andrzej Łyczko
18.00  † Janina Szczerba 

PIĄTEK – 10 stycznia
 6.30 † Ewa i Józef Dudek z synem 

Edwardem
18.00  † Krystyna i Władysław Brzeźniak

SOBOTA – 11 stycznia
  6.30 † Irena Kraus
  6.30  † Zofia Kubik
  6.30 † Maria Cisowska
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski  

z prośbą o błogosławieństwo Boże  
i opiekę MB dla Zofii i Stanisława  
z okazji 55 r. ślubu

NIEDZIELA – 12 stycznia
  7.00 † Małgorzata Płoskonka
  8.30 † Janina Oleksy w 7 r. śmierci z mężem 

Marianem i rodzicami
10.00  Dziękczynna za otrzymane łaski  

z prośbą o błogosławieństwo Boże  
i opiekę MB dla Anny i Włodzimierza 
z okazji 40 r. ślubu

11.30  Roczki: Ksawery Dlouchy, Kornelia  
i Zuzanna Maczek

18.00 † Alojzy i Weronika Duc

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: Rozalia Bajer; korekta: ks. Tomasz Łata 

Redakcja: parafia@materdolorosa.pl
Konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze 
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