
Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: 
«Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był 
wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem 
chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie 
świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba 
i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie po-
słał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz 
Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci 
Duchem Świętym». Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem 
Bożym”.

J 1, 29-34
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso             z ProboszczemNiedzielne espresso             z Proboszczem

O co prosimy Boga?
Wśród spraw, które przedstawiamy Bogu, są zapewne prośby 
o awans, lepszą pracę, docenienie przez podwładnych i przełożo-
nych, otrzymanie zasłużonej nagrody, zdobycie tytułu czy poprawa 
sytuacji materialnej. Ważna jest kolejność próśb kierowanych do 
Boga. Święty Augustyn nauczał, że gdzie Bóg jest na pierwszym 
miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu – także nasze ambicje, 
pragnienia i pomyślność w każdej sferze życia.

ks. Eugeniusz Burzyk

2.   N i e d z i e l a   Z w y k l a,

Rozalia  BajerRozalia  Bajer

Profesor Zygmunt Bauman apeluje, by każda przybrana tożsamość była 
szatą, a nie skórą: „By zbyt ściśle do ciała nie przylegała, by można było, 
gdy zajdzie potrzeba lub przyjdzie chęć, pozbyć się jej równie łatwo, jak 
zdejmuje się przepoconą koszulę”. 
W jakim stopniu Jan Chrzciciel przywiązany był do swego zadania, na ile 
czuł się ważnym? Czy łatwo przyszło mu zakończyć działalność i wskazać 
na Jezusa, przyznać, że przewyższa go godnością? Faktem jest, że uczynił 
to zdecydowanie, bez wahania.
Jan Grzegorczyk przypomina, że „święty porządek” powinien być nastę-
pujący: najpierw jest się człowiekiem, potem chrześcijaninem, a dopiero 
na końcu kapłanem. Porządek ten, wynikający z natury, dotyczy każdego 
powołania, funkcji czy zawodu.



Świąteczne przedstawienie Oazy Dzieci BożychŚwiąteczne przedstawienie Oazy Dzieci Bożych
W dniach 11-12 stycznia podczas każdej Mszy Świętej grupa dzieci z parafialnej Oazy Dzieci Bożych 
wystąpiła z przedstawieniem pt.: „Emmanuel – Bóg jest z nami”. W kilkuscenowym spektaklu mali 
aktorzy zaprezentowali wydarzenia poprzedzające i towarzyszące narodzinom Jezusa. Przesłaniem 
inscenizacji było zachęcenie wszystkich wiernych do prawdziwego przeżywania świąt Bożego Na-
rodzenia. Dziękujemy dzieciom biorącym udział w przedstawieniu, animatorom oraz ks. Pawłowi 
Wawakowi za przygotowanie tej wyjątkowej atrakcji. Składamy również podziękowania rodzicom, 
za pomoc w organizacji wydarzenia. Spotkania Oazy Dzieci Bożych odbywają się w każdą sobotę od 
godz. 10.00 do 12.00 w salce na piętrze kościoła – ZAPRASZAMY.
Ofiary na wakacyjny wyjazd w Bieszczady młodych aktorów i Oazy Dzieci Bożych można składać 
na konto parafii: 27 8446 1016 2002 0075 5825 0001 – Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział 
Brzeszcze, z dopiskiem OAZA DZIECI BOŻYCH.



Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne
 1. Od dzisiejszej niedzieli, w ramach akcji „Ro-

dzina Rodzinie”, w każdą trzecią niedzielę 
miesiąca będziemy składać do puszek ofiary 
na pomoc syryjskiej rodzinie, którą nasza 
parafia objęła opieką. Dziękujemy parafial-
nej Oazie Rodzin za zaangażowanie w zbie-
ranie ofiar na ten cel.

 2. O godz. 19.00, po wieczornej Mszy Świętej, 
zapraszamy na coroczny koncert kolęd. Ko-
lędować będą: Chór „Canticum Novum” – pod 
dyrekcją Zdzisława Kołodzieja, „Iskierki” wraz 
z „Iskierkową Familią” oraz Zespół „Tęcza”.

 3. Również dzisiaj, o godz. 13.00, z parkingu przed 
kościołem wyjazd dzieci specjalnej troski na 
kulig do Wisły.

 4. W sobotę – 25 stycznia, od godz. 9.00, kolęda 
dodatkowa dla tych, którzy nie mogli jej przy- 
jąć w wyznaczonym terminie. Zapisy w zakry-
stii i w godzinach urzędowania kancelarii.

 5. W przyszłą niedzielę członkowie Parafialne-
go Zespołu „Caritas” przy wyjściu z kościoła 
zbiorą składkę na cele charytatywne.

 6. Przypominamy, że w miesiącu styczniu w śro-
dę kancelaria parafialna jest czynna tylko od 
godz. 16.00 do 17.00.

 7. Dziękujemy za pomoc przy sprzątaniu kościo-
ła i złożoną ofiarę mieszkańcom Starych Blo- 
ków numer 18, 20 i 21. W tym tygodniu pro-
simy mieszkańców bloków numer 22 i 23.

 8. Dziękujemy za złożone ofiary na zakupienie 
opału do ogrzewania naszego kościoła i pro-
wadzone prace remontowe.



NIEDZIELA – 19 stycznia
  7.00 † Stanisława Foks
  8.30 † Franciszek Gembala w r. śmierci
10.00 † Ludwik Chrapek w 21 r. śmierci
11.30  Dziękczynna za otrzymane łaski  

z prośbą o błogosławieństwo Bo- 
że i opiekę MB dla Krystyny i Ja- 
na Drabczyk z okazji 40 r. ślubu

18.00 † Jan Jarmundowicz
PONIEDZIAŁEK – 20 stycznia
  6.30  O błogosławieństwo Boże dla 

mieszkańców i sprzątających  
z Bloków POM nr: 24, 36, 40 i 42 
oraz nr 30 przy ul. Mickiewicza

  6.30 † Józefa Olma w 7 r. śmierci
  6.30 † Jerzy Blachura
  6.30 † Maria Różycka
18.00 † Helena Rączka w 5 r. śmierci
WTOREK – 21 stycznia
  6.30 † Mirosław Zmuda
18.00 † Anna i Antoni Gąsiorek
ŚRODA – 22 stycznia
  6.30 † Józef Żmuda
  6.30 † Zofia Adamowicz w 1 r. śmierci
18.00  Za parafian
  Msza święta wotywna ku czci św. 

Jana Pawła II

CZWARTEK – 23 stycznia
  6.30 † Mirosław Zmuda
  6.30 † Krystyna Radwan
  6.30 † Maria Jakubiak
18.00  † Franciszek Adamaszek
PIĄTEK – 24 stycznia
 6.30 † Józef Żmuda
18.00  † Małgorzata Płoskonka
SOBOTA – 25 stycznia
  6.30 † Mirosław Zmuda
18.00 † Jan Chojna z rodzicami i córką 

Haliną

NIEDZIELA – 26 stycznia
  7.00 † Jan Jarmundowicz
  8.30 † Jan Winczowski w 23 r. śmierci
10.00 † Józef Włoszek w 39 r. śmierci
11.30 † Stanisław Jarmułowicz w 10 r. śm.
18.00 † Franciszek Adamaszek

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

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II pro- 
simy: W intencji Bogu wiadomej.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana 
Pawła II polecamy zmarłych: Jadwiga Hałat, Bar- 
bara Kozioł w 2 r. śmierci, Henryk Górka, Józef i Ka- 
zimiera Łagosz, Irena i Józef Baran, Maria Różycka, 
Władysława Walkowicz z mężem, Bronisława Kózka, 
Janina Szczerba, Małgorzata Płoskonka, Jan Jarmun-
dowicz, Franciszek Adamaszek, Łucja Miłoń, Geno- 
wefa Maciąga, Zdzisław Żak, Wiesława Rodak, Ma-
ria Nycz, Irena Kraus, Konstancja Gocal, Wiesława 
Kóska, Ema Bogacz, Krystyna Radwan.  


