
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach 
co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszyst-
kich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu 
nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was 
będzie Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do 
chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się 
niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębi-
ca, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie 
mam upodobanie”.
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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, zwią-
zany z odpuszczeniem grzechów oraz wewnętrzną przemianą.

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

Kim był Jan Chrzciciel?
To prorok zapowiadający Mesjasza i przygotowujący ludzi na Jego 
przyjście. Syn Zachariasza [kapłana w jerozolimskiej świątyni] i Elż-
biety [krewnej Maryi]. Poczęty w podeszłych latach swoich rodziców 
dzięki Bożej interwencji. Nauczał nad rzeką Jordan i udzielał chrztu 
[stąd jego przydomek], ochrzcił również Jezusa. Prowadził ascetycz-
ny tryb życia, ubrany w skórę wielbłądzią żywił się szarańczą i le-
śnym miodem. Ścięty z polecenia króla Heroda Antypasa za to, że 
krytykował jego grzeszny związek z żoną brata.

Święto Chrztu Pańskiego

ks. Eugeniusz Burzyk



SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE PROBOSZCZA  SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE PROBOSZCZA  
ZA 2021 ROKZA 2021 ROK

Z powodu panującej od 2 lat pandemii, zmienia się forma duszpasterstwa, najpierw na skutek 
obostrzeń, a później z powodu zachowywania zasad sanitarno-epidemicznych, które są potrzebne 
i konieczne, jednak w niektórych sytuacjach ograniczają działalność i pracę duszpasterską.
W naturalny sposób niektóre aktywności duszpasterskie czy ewangelizacyjne są czasowo przeno-
szone do Internetu. Nadal jest to wezwanie dla kapłanów, nauczycieli, wychowawców i animatorów, 
gdyż nieporównywalnie łatwiej i skuteczniej pracuje się z uczniami w realnej rzeczywistości niż 
zdalnie. Niewątpliwie plusem tej sytuacji jest to, że mamy w kościele kamerę, włączoną przez całą 
dobę, dzięki czemu ludzie chorzy i starsi mogą codziennie uczestniczyć w Mszach Świętych, odpra-
wianych w naszym kościele. Gdyby nie pandemia, zapewne do dzisiaj nie mielibyśmy kamery, która 
obecnie wykorzystywana jest także w innych działaniach duszpasterskich. Od marca 2019 roku 
wszystko, co dzieje się w naszym kościele jest transmitowane za pośrednictwem Internetu. Trudno 
powiedzieć, ilu parafian korzysta z tej formy. Podczas 6 Mszy niedzielnych [od sobotniego wieczora] 
odnotowujemy ponad 600 połączeń. Jednak czasem przed ekranem gromadzą się całe rodziny, więc 
uczestników może być nawet ponad 2 tysiące. Chociaż nie ma już dyspensy Biskupa dla wszystkich 
wiernych, to zawsze jest ona ważna dla ludzi chorych, na kwarantannie czy przebywających w izo-
lacji, a także dla tych, którzy w konkretnej sytuacji obawiają się zakażenia siebie czy innych.
W naszej parafii w duszpasterstwie bezpośrednim pracuje pięciu kapłanów i dwie katechetki. Jest 
także jedna osoba w stanie dziewictwa konsekrowanego, która wspiera działania kapłanów i ka-
techetów przede wszystkim codzienną modlitwą, równie ważną jak nasza działalność. W semina-
rium zakonu Paulinów na Jasnej Górze mamy jednego kleryka, a w zgromadzeniu Matki Bożej z La 
Salette jedną kandydatkę na siostrę zakonną. W bieżącym roku nastąpiła jedna zmiana. W sierp-
niu do innej parafii przeszedł ks. Paweł, a do naszej przyszedł ks. Michał. W parafii działają Rada 
Duszpasterska i Rada ds. Ekonomicznych, której członkowie służą wszechstronną pomocą, zarów-
no w sferze duszpasterskiej, ewangelizacyjnej, jak i ekonomicznej. Z powodu pandemii nie ma 
oficjalnych spotkań, ale mam codzienny kontakt z członkami Rady, którzy służą pomocą i radą. 
Na co dzień w pracy duszpasterskiej kapłanów wspomaga grupa kilkunastu animatorów, zajmują-
ca się dziećmi i młodzieżą, a także 20 osobowa grupa dziecięco-młodzie żowa do duszpasterskich 
i ewangelizacyjnych zadań oraz inicjatyw specjalnych, której działanie jest bardzo pomocne i cen-
ne. Bardzo ważna jest codzienna praca kościelnego, organisty, gospodyni na plebanii, osób na co 
dzień dbających o czystość całego kościoła wraz z salkami i obejściem. Zarówno kościół, jak i całe 
piętro, codziennie utrzymywane są w idealnej czystości. W naszej parafii jest także dokumentali-
sta, który od ponad 7 lat bezpłatnie wykonuje zdjęcia z każdej uroczystości. Zapewne jest ich już 
kilkadziesiąt tysięcy. W parafii działa Poradnia Rodzinna prowadzona przez kompetentną osobę 
z odpowiednim przygotowaniem. 
W ubiegłym roku, z powodu pandemii i limitu wiernych, w kościołach nie było tradycyjnego liczenia 
wiernych. W bieżącym roku liczenie odbyło się w niedzielę – 26 września, co nie jest do końca ade-
kwatne, bo przecież limity obowiązują cały czas, mimo iż się zmieniają. 2 lata temu, w roku 2019, 
przed pandemią, w niedzielnej Mszy uczestniczyło 2787 osób, czyli 33,18% mieszkańców parafii. 
W roku 2021 w niedzielnej Mszy uczestniczyły 1962 osoby, co stanowi 22,29%. Po dwóch latach 
pandemii, w niedzielę, w czasie której liczyliśmy wiernych, w kościele było 825 osób mniej, czyli 
o ok. 11 procent. 2 lata temu, w roku 2019, przed pandemią, spośród uczestniczących niedzielnej 
Mszy Świętą przyjmowały 1022 osoby, co stanowiło 36,67%. W roku 2021 podczas niedzielnej Mszy 
Komunię Świętą przyjęły 773 osoby, co stanowi 39,39% uczestniczących, a więc o 3 procent wię-
cej niż przed pandemią. W naszej parafii spowiedź odbywa się codziennie, 20 minut przed Mszą 
poranną i 30 minut przed wieczorną. Każdego dnia spowiada się kilka lub kilkanaście osób. Jedną 
z przyczyn jest zapewne codzienna półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu i obecność 
w tym czasie kapłana w konfesjonale.
W roku 2021 ochrzczonych zostało – 64 dzieci, czyli o 5 więcej niż w roku 2020. Jednak w roku 
2019 chrztów było 88. Zmarło 120 parafian, o 11 więcej niż w roku 2020. Różnica między liczbą 
ochrzczonych dzieci a zmarłymi – 56 osób [w roku ubiegłym – 50, a w 2019 – tylko 6]. Obecnie do 
Pierwszej Komunii Świętej przygotowuje się 61 uczniów klas trzecich. W roku 2021 sakrament ten 
przyjęło 59 dzieci. Do Sakramentu Bierzmowania przygotowuje się obecnie 128 osób, przy pomocy 
kapłana i 8 animatorów [w roku 2021 – 54]. W 2021 roku Sakrament Małżeństwa zawarło 14 par 
[rok wcześniej – 8, a w 2019 – 23 pary].



 1. Oaza Młodzieżowa prezentuje Jasełka, które 
przedstawione zostaną w sobotę – 8 stycznia 
po Mszy o godz. 18.00 oraz w niedzielę – 9 sty- 
cznia po Mszach o godz. 11.30 i 18.00. Wszy- 
stkich serdecznie zapraszamy. Po przedstawie-
niu będzie możliwość złożenia ofiary, która 
w całości przeznaczona będzie na funkcjono- 
wanie Oazy Młodzieżowej, m.in. na dofinanso-
wanie weekendowego wyjazdu formacyjnego.

 2. Mieszkańców poszczególnych bloków i ulic 
zapraszamy na Msze kolędowe z błogosła-
wieństwem dla każdej rodziny, podczas któ-
rych można będzie złożyć ofiarę kolędową. 
Daty i godziny tych Mszy podane są w gablot- 
ce i na stronie internetowej parafii. W ponie- 
działek na godz. 18.00 zapraszamy mieszkań-
ców Starych Bloków nr 1-9; 12-20.

 3. W czwartek – 13 stycznia, po wieczornej Mszy 
św., zapraszamy na katechezę dla dorosłych, 
która odbędzie się w Sali Konferencyjnej.

 4. Przypominamy, że cena „Gościa Niedzielnego” 
i „Niedzieli” wzrosła do 8 zł.

 5. Przy stolikach z prasą do nabycia świece 
„Caritas”, z których dochód przeznaczony 
jest na cele charytatywne. Są jeszcze także 
czekolady parafialne.

 6. W tym tygodniu za czystość i kwiaty w koś-
ciele odpowiedzialni są mieszkańcy bloku nr 
4 z Osiedla Paderewskiego. Ofiary można wpła- 
cać w zakrystii, w kancelarii lub na konto pa- 
rafii. Dziękujemy mieszkańcom bloku nr 3 za 
ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.

 7. W przyszłą niedzielę – 16 stycznia składka spe- 
cjalna przeznaczona będzie na zakupienie 
opału do ogrzewania kościoła i cały czas pro-
wadzone prace remontowe. Jak w każdą trze-
cią niedzielę miesiąca, do puszek będziemy 
składać ofiary na pomoc Syryjskiej Rodzinie, 
którą objęliśmy opieką.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

W parafii mamy 46 ministrantów, lektorów i kantorów. Oaza Młodzieżowa – liczy ponad 40 osób + 
4 animatorów. Oaza Dzieci Bożych – ok. 40 dzieci + 7 animatorów. Obecnie grupy dziecięce i mło-
dzieżowe spotykają się w regularnie, podobnie grupy dorosłych. Co miesiąc ponad 50 chorych prosi 
o posługę sakramentalną. Z powodu pandemii odwiedzamy jedynie tych chorych, którzy za każdym 
razem zostaną zgłoszeni. 
Z powodu pandemii już drugi rok nie ma tradycyjnej kolędy. W bieżącym roku zorganizowaliśmy 
Msze kolędowe dla poszczególnych ulic i bloków ze specjalnym błogosławieństwem dla rodzin i do-
mów. Każdy uczestnik otrzymuje w ozdobnej kopercie tekst błogosławieństwa wraz z życzeniami 
i naklejką kolędową na drzwi mieszkania.
Dzisiaj nadal nie wiemy, jak pandemia wpłynie na Kościół, bo w wielu krajach w kościołach są 
o wiele większe obostrzenia niż u nas. Z moich obserwacji wynika, że nie jest tak źle, jak się czasem 
mówi czy pisze. Wierni, którzy chodzili do kościoła nadal utrzymują kontakt, nawet jeśli z powodu 
choroby czy wieku nie uczestniczą regularnie w Eucharystii. Po wymuszonej sytuacją pandemiczną 
przerwie, wszystkie grupy formacyjne, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, na nowo rozpo-
częły swoje spotkania, czasem z większą frekwencją. Dobrze działającej parafii, także dzięki no-
woczesnym środkom przekazu, nie jest w stanie osłabić czy zniszczyć nawet kilkuletnia pandemia.
Kiedy zaczęła się pandemia obawiałem się o prace remontowe. Jednak dzięki ofiarności części pa-
rafian nic się nie zmieniło, robimy nawet więcej niż dwa lata temu. Jednak w tym miejscu trzeba 
wyraźnie zaznaczyć, że od kilku lat prace remontowe możemy prowadzić dzięki ok. 300 rodzinom, 
które bardziej lub mniej regularnie – na tyle, na ile ich stać – podczas comiesięcznych składek 
specjalnych składają ofiary w kopertach. Zdarzają się też większe ofiary bez kopert lub wpłaty na 
konto bankowe parafii. To właśnie dzięki nim możemy prowadzić prace remontowe na tak szeroką 
skalę. Jednak jest to niespełna 10 procent rodzin mieszkających na terenie parafii, bo w sumie jest 
ich ok. 3300, czyli ponad 11 razy więcej. Podsumowując: w remoncie kościoła bierze udział mniej 
niż 10 procent rodzin. Dziękujemy za wszystkie składane ofiary, nawet te najmniejsze. Sytuacja 
każdego człowieka i rodziny jest inna, dlatego w oczach Bożych czasem mała ofiara ma większą 
wartość niż duża, bo złożona może być z większym wysiłkiem, a nawet wyrzeczeniem. 
Dokładnie przed rokiem powiedziałem zdanie, pod którym podpisuję się i dzisiaj: „Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku, który jutro rozpoczynamy, sytuacja powoli będzie wracać do normy. Jednak, 
niestety, nie będzie to tak szybko, jak się niektórym wydaje”.
Bardzo dużo zależy od nas samych, w przeciwnym wypadku możemy przez lata tkwić w tej nieprzy-
jemnej i bardzo groźnej sytuacji. Mimo wszystko mam nadzieję, że w 2022 roku sytuacja stopniowo 
będzie wracać do normy i kolejne Święta Bożego Narodzenia spędzimy w atmosferze nie tylko 
Bożej radości, ale również pewniej i spokojniej.
Niech Bóg błogosławi i obdarza łaskami wszystkie rodziny naszej parafii; niech ochrania każdego 
człowieka, szczególnie starszego, chorego i samotnego.

ks. Eugeniusz Burzyk



Zmarli – grudzień 2021:
† Barbara Piesta, lat 69
† Eugenia Dubińska, lat 75
† Stanisława Kowalska, lat 94
† Stanisława Zemlik, lat 77
† Władysława Salamon, lat 81
† Wanda Płużek, lat 86
† Wioleta Bednarczyk, lat 47
† Jerzy Przeczek, lat 49
† Anna Kadłubiak, lat 70
† Stefania Kubaszewska, lat 84
† Jan Pisula, lat 86
† Zbigniew Wrona, lat 65
† Andrzej Kozieł, lat 69
† Władysława Nowak, lat 76
† Czesława Łopatka, lat 89
† Eugeniusz Sporysz, lat 83
† Marta Cebularz, lat 81

Adres parafii:
32-626 Jawiszowice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 20; tel. 794 795 794 
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Konto parafii:
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 9 stycznia
  7.00 † Janina Oleksy w 9 r. śmierci  

z mężem Marianem i rodzicami
  8.30 † Małgorzata Kurek w 16 r. śmierci
10.00 † Józef Gocal
11.30  Roczki: Julian Klimeczek
18.00 † Honorata i Stanisław  

oraz Zyta i Władysław
PONIEDZIAŁEK – 10 stycznia
  6.30 † Cecylia Jabłońska
  6.30 † Erika Zajas
  6.30 † Władysława Duc
18.00 † Honorata i Stanisław  

oraz Zyta i Władysław
18.00 † Jerzy Przeczek
18.00 † Eugeniusz Sporysz
18.00  O błogosławieństwo Boże dla miesz-

kańców os. Stare Bloki nr 1-9; 12-20
WTOREK – 11 stycznia
  6.30 † Bonifacy Jarek
18.00 † Honorata i Stanisław  

oraz Zyta i Władysław
18.00 † Jan Pisula
18.00 † Czesława Łopatka
18.00  O błogosławieństwo Boże dla miesz-

kańców osiedla Stare Bloki nr 21-24; 
32-36, 38 i 40

ŚRODA – 12 stycznia
  6.30 † Honorata i Stanisław 

oraz Zyta i Władysław
  6.30 † Janina Bąk
18.00  O błogosławieństwo Boże dla miesz-

kańców osiedla Stare Bloki nr 42-50
  Intencje modlitewne przez wstawien- 

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † za 
zmarłych polecanych naszej modli-
twie w wypominkach rocznych; † Sta- 
nisław i Karolina Korczyk z synami; 
† Janina Lenik; † Kazimierz Szymla; 
† Jan Wolny; † Barbara Piesta; † Sta- 
nisława Zemlik; † Wanda Płużek; † Wio- 
leta Bednarczyk; † Stefania Kubaszew- 
ska; † Stefan Flak w 39 r. śm. z żoną 
i synami; † Władysława Salamon; 
† Eugeniusz Sporysz

CZWARTEK – 13 stycznia
  6.30 † Janina Bąk
  6.30 † Władysława Duc

18.00 † Stanisław Góra w 1 r. śmierci
18.00 † Honorata i Stanisław 

oraz Zyta i Władysław
PIĄTEK – 14 stycznia
  6.30 † Erika Zajas
18.00 † Honorata i Stanisław 

oraz Zyta i Władysław
18.00  Dziękczynna za cud uzdrowienia 

Agnieszki, z prośbą o błogosławień-
stwo Boże dla wszystkich osób, któ-
rzy się modlili w tej intencji

SOBOTA – 15 stycznia
  6.30 † Jan Przewoźnik w 10 r. śmierci
18.00 † Honorata i Stanisław 

oraz Zyta i Władysław
NIEDZIELA – 16 stycznia
  7.00 † Stefania Duda w 5 r. śmierci  

z rodzicami
  8.30 † Franciszek Gembala w 4 r. śmierci
10.00 † Zdzisław Cygoń w 5 r. śmierci
11.30  Dziękczynna za otrzymane łaski  

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
oraz opiekę MB dla Iwony i Pawła  
z okazji 30. rocznicy ślubu

18.00 † Honorata i Stanisław 
oraz Zyta i Władysław


