
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Sło-
wo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się sta- 
ło, 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. Była Światłość prawdziwa, która 
oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świe-
cie było Słowo, 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 otrzy-
muje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
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Arianizm to herezja, która głosi, że Syn Boży został stworzony przez 
Ojca, a skoro został stworzony, to był taki czas, kiedy Go nie było.

Święty Jan podkreśla, że Jezus jest Bogiem, istnieje od początku; brał 
udział w stwarzaniu świata: bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Juan Tauler zwracał uwagę nie tylko na fakt narodzenia Syna Bożego, ale 
na Jego rodzenie się w naszych sercach, w każdym momencie życia.

2.  Niedz ie la  po Narodzeniu Pansk im
,

Dlaczego Ewangelista nazywa Jezusa „Słowem”?
Święty Jan pisząc o przyjściu na świat Jezusa nazywa go Słowem, odno-
sząc ten termin do samego Boga. W oryginalnym greckim tekście użyty 
został wyraz „Logos”, który znaczy nie tylko „Słowo”, ale także: „Pra-
wo porządkujące wszechświat”. Dlatego zdanie z dzisiejszej Ewangelii 
można by przetłumaczyć także w ten sposób: „Na początku był Sens, 
a Sens był u Boga, i Bogiem był Sens”. Nazywając Jezusa „Słowem”, 
Ewangelista wzywa nas do odpowiedzialności za każde wypowiadane 
słowo.

ks. Eugeniusz Burzyk



Prawie 400 osób uczestniczyło w trzech Pasterkach w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej 
w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze [w naszym kościele, ze względu na dużą powierzch-
nię, zgodnie z przepisami może jednocześnie przebywać 130 osób]. Na rozpoczęcie każdej 
z Pasterek, o godz. 21.00, 22.30 i 24.00, proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk wniósł figurę 
Dzieciątka i złożył w stajence. Eucharystię o północy koncelebrowało z Proboszczem czterech 
kapłanów pracujących w parafii. O godz. 21.00 ze swoim sztandarem byli obecni górnicy miej-
scowej kopalni „TAURON Wydobycie.”
Tradycyjnie po Komunii Świętej w kościele zgaszone zostały wszystkie światła, a wierni jedynie 
w blasku stajenki, otoczonej kilkunastoma świecącymi choinkami, odśpiewali kolędę „Cicha 
noc”. Podczas Pasterek wierni składali ofiary na Diecezjalny Fundusz Obrony Życia. Mieli rów-
nież możliwość nabycia świec „Caritas” na świąteczny stół – w ramach akcji „Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom”.
W homilii Proboszcz zwrócił uwagę na krzyż, który w tym roku znajduje się na ścianie para-
fialnej stajenki, co jest nawiązaniem do znanego obrazu Lorenza Lotto sprzed 500 lat. „Krzyż 
w stajence tylko wydaje się być zbędny, jednak przypomina nam o tym, że Jezus narodził się 
po to, by nas zbawić, czyli także cierpieć i umrzeć, a dopiero potem zmartwychwstać” – mówił 
ks. Eugeniusz Burzyk. „Krzyż w stajence przypomina nam o naszym własnym wysiłku, zawsze 
związanym z cierpieniem. Nowonarodzony Jezus – Syn Boży jest silniejszy od chorób i pande-
mii, jednak nie załatwi za nas wszystkich spraw. Nie zwalnia z wysiłku, pracy i codziennej wal-
ki z chorobą duszy i ciała. Niech w obecnej, trudnej i skomplikowanej sytuacji umacnia naszą 
wiarę, nadzieję i miłość. Niech błogosławi i chroni każdą rodzinę i każdego człowieka naszej 
parafii” – dodał Proboszcz.

Projekt i realizacja stajenki oraz obejścia kościoła: 
ks. Eugeniusz Burzyk, Ryszard Dzień, Mariola Galas.
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Braterstwo ludzkie – Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym brater-
stwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością 
na wszystkich.
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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 
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001

Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 3 stycznia
  7.00 † Justyna Faruga
  8.30 † Zdzisław Gasidło w 28 r. śmierci
10.00 † Stanisława Wiertel
11.30 † Józef Rus w 15 r. śmierci
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z 

prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę MB dla Teresy i Janusza 
Bassara z okazji 34 rocznicy ślubu

PONIEDZIAŁEK – 4 stycznia
  6.30 † Tomasz Sonnak 
18.00 † Genowefa Cyran
18.00 † Anna Gembala
WTOREK – 5 stycznia
  6.30 † Józef Rąba
18.00 † Krzysztof Małysiak w 1 r. śmierci
ŚRODA – 6 stycznia
  7.00 † Władysław Chodurek w 6 r. śmierci
  8.30 † Andrzej Żmuda w 5 r. śmierci
10.00 † Aleksandra Pękala
11.30 † Czesław Rymarczyk
12.30 † Irena Czul
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † za zmar- 
łych polecanych naszej modlitwie w wy- 

pominkach rocznych; † Janina Jasek; 
† Józef Kawczak; † Kazimierz Majda; 
† Krzysztof Łęczycki; † Anna Gembala;  
† Janina Konieczna; † Kazimierz Han-
czar; † Janina Gaudyn; † Czesław Su-
rzyn; † Józef Lekki

CZWARTEK – 7 stycznia
 6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
18.00  W intencji Ojca Świętego Franciszka, 

biskupów i kapłanów (Koło Radia 
Maryja)

18.00 † Ryszard Żmuda w 1 r. śmierci
PIĄTEK – 8 stycznia
  6.30 † Janina Gaudyn
18.00 † Jadwiga Turczyńska-Nagi
18.00  † Anna Gembala
SOBOTA – 9 stycznia
  6.30 † Władysław Kania
18.00 † Jadwiga Turczyńska-Nagi
NIEDZIELA – 10 stycznia
  7.00 † Weronika i Alojzy Duc
  8.30 † Janina Oleksy w 8 r. śmierci z mężem 

Marianem i rodzicami
10.00 † Genowefa Fajfer w 8 r. śmierci
11.30  Roczki:
18.00 † Anna Liszka

 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na Semina-
rium Duchowne w Krakowie, gdzie studiują 
klerycy z naszej diecezji.

 2. W poniedziałek – 4 stycznia zapraszamy na 
noworoczną „Modlitwę Matek” w intencji dzie- 
ci, wnuków i chrześniaków. Spotkanie rozpo-
czniemy Mszą o 18.00, po której odbędzie się 
modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.

 3. W środę – 6 stycznia obchodzimy uroczystość 
Objawienia Pańskiego. Msze Święte w porzą- 
dku niedzielnym. O 12.30 dodatkowa Msza 
Święta. Do puszek będziemy składać tradycyj-
ne ofiary na cele misyjne.

 4. Przy stolikach z prasą są jeszcze do nabycia 
świece „Caritas”, z których dochód przezna-
czony jest na cele charytatywne, w ramach 
akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

 5. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy Starych Bloków nr 
36, 38, 40, których prosimy o złożenie ofiar na 
sprzątanie i kwiaty w zakrystii lub wpłatę na 
konto parafii. Dziękujemy mieszkańcom Sta- 
rego Bloku nr 35 za ofiary złożone w ubiegłym 
tygodniu.

 6. W przyszłą niedzielę – 10 stycznia składka 
specjalna na zakup kolejnej partii opału do ogrze- 
wania kościoła i prowadzone prace remontowe.
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