
Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja 
nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego 
sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie 
Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu 
w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wy-
chodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę 
zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój 
Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Mk 1, 7-11
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze
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Rozalia BajerRozalia Bajer

Niektórzy ludzie narzekają na wymagania związane z udzieleniem 
sakramentu chrztu, takie jak: nauki dla rodziców czy chrzestnych, 
zaświadczenia; dla dorosłych kandydatów specjalna katecheza.

Przyjęcie przez Jezusa chrztu to nie działanie na pokaz; czyni to, 
by podkreślić znaczenie tego faktu; przygotowuje na swój chrzest, 
związany z odpuszczeniem grzechów oraz wewnętrzną przemianą.

Katechizm podkreśla, że aby mogła rozwijać się łaska chrztu, 
potrzebna jest wiara i pomoc rodziców oraz chrzestnych; powinni  
pomagać nowo ochrzczonemu na drodze życia chrześcijańskiego.

Dlaczego Jezus przyjął chrzest?
Jezus nie potrzebował chrztu janowego, bo nie musiał ani pokutować, 
ani się nawracać. Jako Syn Boży wolny był od jakiegokolwiek grzechu. 
Kiedy Jan miał wątpliwości, czy powinien Jezusa ochrzcić, On sam po-
wiedział, że „godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Mt 3, 
16). Była to symboliczna zapowiedź wypełnienia Bożego planu zbawie-
nia – wzięcia na siebie grzechów wszystkich ludzi (Mt 8, 17; Iz 53, 4).

ks. Eugeniusz Burzyk



Z powodu panującej od 10 miesięcy pandemii, w znaczący sposób zmieniła się forma duszpa-
sterstwa. Już na początku marca, także w życiu religijnym parafii, prawie wszystko „stanęło 
na głowie”. Pierwsze zakażenia i ogromne obostrzenia dotyczące ilości wiernych w koście-
le, a także zakaz spotykania się grup formacyjnych i duszpasterskich, zarówno dorosłych, 
jak i młodzieżowych i dziecięcych, spowodowały, że w wielu sferach duszpasterskich kon-
takt kapłanów z wiernymi odbywał się za pośrednictwem Internetu. Było to wyzwanie za-
równo dla kapłanów, jak i dla ich współpracowników, np. animatorów grup młodzieżowych 
i dziecięcych. Od razu, w pierwszych dniach pandemii, zainstalowana została w naszym 
kościele kamera, która za pośrednictwem serwisu internetowego przez całą dobę transmi-
tuje wszystko, co dzieje się w jego wnętrzu. Od początku pandemii wierni mogą korzystać 
z dyspensy Biskupa Ordynariusza, dotyczącej niedzielnych i świątecznych Mszy Świętych. 
Podczas 6 niedzielnych Mszy [od soboty wieczora] odnotowujemy średnio ok. 800 połączeń 
internetowych. Jednak przed ekranem gromadzą się często całe rodziny, dlatego uczestni-
ków transmitowanych Mszy może być co tydzień nawet ok. 2 tysiące. Za pośrednictwem 
programów komputerowych kapłani i animatorzy spotykają się z grupami dziecięcymi i mło-
dzieżowymi, z którymi dotychczas spotykali się w kościele i w salkach. Katecheza szkolna 
odbywa się podobnie, czyli „zdalnie”, w ramach godzin lekcyjnych.
W naszej parafii w bezpośrednim – tradycyjnym duszpasterstwie pracuje pięciu kapłanów 
i dwie katechetki. Jest jedna osoba w stanie dziewictwa konsekrowanego, która wspiera 
działania kapłanów i katechetów przede wszystkim codzienną modlitwą, równie ważną jak 
ich działalność. W zgromadzeniu Matki Bożej z La Salette jest jedna kandydatka na siostrę 
zakonną, na modlitwę której jako wspólnota parafialna zawsze możemy liczyć. Działa rów-
nież Rada Duszpasterska i Rada ds. Ekonomicznych, której członkowie służą wszechstron-
ną pomocą, zarówno w sferze duszpasterskiej, ewangelizacyjnej, jak i ekonomicznej. Na 
co dzień w pracy duszpasterskiej kapłanów wspomaga w sumie grupa kilkunastu animato-
rów, zajmująca się dziećmi i młodzieżą, a także 20-osobowa grupa dziecięco-młodzie żowa 
do duszpasterskich i ewangelizacyjnych zadań oraz inicjatyw specjalnych, której działanie 
z powodu pandemii jest obecnie ograniczone. Bardzo ważna jest codzienna praca kościelne-
go, organisty, gospodyni na plebanii, fotografa – dokumentalisty, który od ponad 6 lat bez-
płatnie wykonuje zdjęcia z każdej uroczystości, a także osób dbających o czystość kościoła 
wraz z salkami i jego obejściem. W naszej parafii działa Poradnia Rodzinna, prowadzona 
przez kompetentną osobę z odpowiednim przygotowaniem. Obecnie spotkania odbywają się 
wirtualnie, czyli za pośrednictwem Internetu.
W bieżącym roku z powodu pandemii i limitu wiernych w kościołach nie było tradycyjnego 
liczenia wiernych. Na terenie naszej parafii zameldowanych jest ok. 8800 osób. Jednak 
praktycznie na jej terenie parafii przebywa na stałe ok. 8400. Jeżeli chodzi o uczestnic-
two w niedzielnej Mszy Świętej i przyjmowanie Komunii Świętej, to ostatnie dane mamy 
za rok 2019. Wtedy w niedzielnej Mszy uczestniczyło ok. 33,3% mieszkańców, czyli 1/3. 
Spośród nich Komunię Świętą przyjmowało – ok. 38%. Codziennie jest okazja do skorzysta-
nia z Sakramentu pokuty: 20 minut przed Mszą poranną i 30 minut przed wieczorną, a od 
godz. 17.30 odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu; w każdy czwartek w dolnej 
kaplicy w godz. 7.00–17.30.
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W roku 2020 Sakrament Chrztu Świętego został udzielony 59 dzieciom [29 mniej niż w roku 
2019]. Zmarło 109 parafian [15 więcej niż w roku 2019]. Różnica miedzy liczbą ochrzczo-
nych dzieci a zmarłymi to 50 osób [w roku 2019 – 6]. Do Pierwszej Komunii przystąpiło 70 
dzieci, Sakrament Bierzmowania przyjęło 69 osób, a Sakrament Małżeństwa tylko 8 par [w roku 
ubiegłym – 23]. Obecnie, przy pomocy kapłana i 9 animatorów, do Bierzmowania przygo-
towują się 54 osoby. Przygotowanie również odbywa się zdalnie, przy pomocy programu 
internetowego.
Na razie z powodu pandemii nie ma comiesięcznych odwiedzin chorych. Odwiedzamy ich 
w niebezpieczeństwie śmierci, na wyraźną prośbę rodziny. Decyzję, na podstawie wywia- 
du, podejmuje kapłan. Z tego samego powodu w bieżącym roku nie będzie odwiedzin 
kolędowych.
Dzisiaj nie wiemy, jak pandemia wpłynie na cały Kościół, bo w wielu krajach w kościołach 
są o wiele większe obostrzenia niż u nas. W naszej parafii wierni, którzy regularnie cho-
dzili do kościoła, uczestniczyli w Eucharystii, nabożeństwach, adoracjach czy korzystali 
z Sakramentu Pokuty, nadal to robią, zachowując oczywiście przepisy sanitarno-epidemicz-
ne. Jeżeli zaś z powodu choroby czy wieku nie mogą obecnie czynić tego regularnie, to 
nadal utrzymują kontakt z parafią, chociażby dzięki transmisji internetowej. Dobrze działa-
jącej parafii nie jest w stanie osłabić czy zniszczyć nawet kilkunastomiesięczna pandemia. 
Mam nadzieję, że w 2021 roku sytuacja stopniowo będzie wracać do normy i kolejne Święta 
Bożego Narodzenia spędzimy w atmosferze nie tylko radosnej, ale również pewniejszej 
i spokojniejszej.
Niech Bóg błogosławi wszystkim rodzinom naszej parafii, niech chroni każdego człowieka, 
szczególnie starszego, chorego czy samotnego.

ks. Eugeniusz Burzyk

 1. W poniedziałek – 11 stycznia zapraszamy na 
noworoczną „Modlitwę Matek” w intencji dzie- 
ci, wnuków i chrześniaków. Spotkanie rozpo-
czniemy Mszą Świętą o godz. 18.00, po której 
odbędzie się modlitwa przed Najświętszym 
Sakramentem.

 2. 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.

 3. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy Starych Bloków nr 

42 i 43, których prosimy o złożenie ofiar na 
sprzątanie i kwiaty w zakrystii lub wpłatę na 
konto parafii. Dziękujemy mieszkańcom Sta-
rych Bloków nr 36, 38 i 40 za ofiary złożone 
w ubiegłym tygodniu.

 4. W przyszłą niedzielę – 17 stycznia składka spe-
cjalna uzupełniająca na zakup kolejnej partii 
opału do ogrzewania kościoła i prowadzone 
prace remontowe.

 5. Również w przyszłą niedzielę do puszek będzie- 
my składać ofiary na pomoc syryjskiej rodzi-
nie, którą objęliśmy opieką.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne



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 – 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: Wojciech Rezik
18.00 † Anna Liszka

PONIEDZIAŁEK – 11 stycznia
  6.30 † Tomasz Sonnak 
18.00 † Helena Zakrzewska
18.00 † Irena Mikołajek

WTOREK – 12 stycznia
  6.30 † Krystyna Micherda
18.00 † Krystyna i Władysław Brzeźniak

ŚRODA – 13 stycznia
  6.30 † Jan Wolny
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: o błogo-
sławieństwo Boże dla Doroty z okazji 
urodzin; o błogosławieństwo Boże dla 
mieszkańców Starego Bloku nr 35; † Ka- 
zimierz Kudłacik z żoną Heleną i córką 
Haliną; † Józef Gocal; † Mieczysław 
Firganek; † Tomasz Sonnak; † Jan Chra- 
pek; † Stanisława Kilarowicz;  † Janina 
Szaflarska; † Marian Góra; † Helena 
Wysopal; † Marian Grądzki; † zmarli 
z rodzin Pająk i Sosnowiec. 

CZWARTEK – 14 stycznia
  6.30 † Józef Rąba
18.00 † Bogdan Naglik w 23 r. śmierci
PIĄTEK – 15 stycznia
  6.30 † Krystyna Micherda
18.00 † Karolina i Stanisław Korczyk
18.00  † Janina Konieczna
SOBOTA – 16 stycznia
  6.30 † Krzysztof Łęczycki
18.00 † Eugenia Chrapek
NIEDZIELA – 17 stycznia
  7.00 † Stefania Duda w 4 r. śmierci 

z rodzicami
  8.30 † Franciszek Gembala w 3 r. śmierci
10.00 † Julia Bassara w 2 r. śmierci
11.30 † Anna i Michał Studzińscy z dziećmi
18.00 † Irena i Józef Baran oraz † Maria 

Różycka

Zmarli:
† Józef Rąba, lat 59
† Tomasz Sonnak, lat 57
† Krystyna Micherda, lat 75
† Janina Babula, lat 90
† Stanisław Kamiński, lat 91
† Tadeusz Żmuda, lat 62
† Zofia Górka, lat 84
† Jan Pucka, lat 68
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