
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej 
te słowa: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Do 
niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: „Głos woła-
jącego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla 
Niego!”. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skó-
rzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. 
Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica 
nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wy-
znając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu 
wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: „Plemię żmijo-
we, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wy-
dajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie 
mówić: »Abrahama mamy za ojca«, bo powiadam wam, że z  tych 
kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do ko-
rzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje 
dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę 
wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest 
ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić 
będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści 
swój omłot: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nie-
ugaszonym”

Mt 3, 1-12

,

M a t e rM a t e r
D o l o r o s aD o l o r o s a

2 2   m a j a   20 16   r o k u N r   7 8   ( 3 9 9 )4  g r u d n i a  202 2 N r  420  ( 741 )

TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso Niedzielne espresso z Proboszczemz Proboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

Reżyser Tadeusz Bradecki zauważa, że: „Granie w teatrze polega na tym, 
jak udawać prawdę, aby za prawdę uchodziła, a nie jak być prawdziwym”.

Jan Chrzciciel przestrzega przyjmujących chrzest faryzeuszy i saduce-
uszy, aby nie udawali, bo prawdziwe nawrócenie musi wydać godne owoce.

Na stu ludzi może jeden sięgnie po Biblię; pozostałych dziewięćdziesięciu 
dziewięciu czytać będzie w zachowaniu chrześcijanina” – pisał DL Moody.

2. Niedziela Adwentu

ks. Eugeniusz Burzyk



Zabawa andrzejkowa naszej młodzieżyZabawa andrzejkowa naszej młodzieży
Tuż przed rozpoczęciem adwentu, w piątek – 25 listopada, nasza młodzież zorganizowała w sal-
kach parafialnych zabawę andrzejkową. Motywem przewodnim były „Hawaje”. Dziękujemy w sposób 
szczególny animatorom: Gosi, Marcelinie, Zosi, Bartkowi za przygotowanie zabawy, a młodzieży za 
liczne przybycie i dobrą zabawę. Zachęcamy do przeglądnięcia zdjęć z tego wydarzenia.

Zabawa andrzejkowa Zabawa andrzejkowa 
Oazy Dzieci BożychOazy Dzieci Bożych

W sobotę – 26 listopada, w salkach przy naszej 
parafii, odbyła się zabawa andrzejkowa dla Oazy 
Dzieci Bożych. Przez kilka godzin dzieci uczestni- 
czyły w przygotowanych przez animatorki różnych 
zabawach, śpiewały i tańczyły. Dziękujemy ks. Mi-
chałowi oraz animatorkom ODB za zorganizowan-
ie zabawy i opiekę nad dziećmi. Zapraszamy na 
spotkania Oazy Dzieci Bożych w każdą sobotę o go- 
dzinie 10.00.



  1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na Kościół 
na Wschodzie. Już za wschodnią granicą, przez 
kilkaset tysięcy kilometrów, mieszka wielu ka-
tolików i Polaków. Są w bardzo trudnej sytuacji, 
dlatego Kościół w Polsce pomaga im co roku.

 2. Dzisiaj, po Mszy o godz. o 7.00, w kaplicy dolnej, 
będzie miała miejsce comiesięczna zmianka ró- 
żańcowa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy tak- 
że osoby, które chciałyby wstąpić do Róż Różań-
cowych. Natomiast o godz. 14.00 Msza dla dzieci 
specjalnej troski, ich rodziców i opiekunów.

 3. W poniedziałek – 5 grudnia zapraszamy na ad- 
wentową „Modlitwę Matek” w intencji dzieci, 
wnuków i chrześniaków. Spotkanie rozpocznie- 
my Mszą roratną o 18.00, po której odbędzie 
się modlitwa przed Najświętszym Sakramen-
tem. Roraty są w naszym kościele od ponie- 
działku do piątku, o godz. 18.00.

 4. We wtorek – 6 grudnia podczas Rorat przybę-
dzie do nas św. Mikołaj. Na spotkanie ze spec-
jalnym Gościem zapraszamy wszystkie dzieci.

 5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. W czwartek i piątek 
spowiedź od 17.00 do 18.00. W sobotę od 
9.00 przedświąteczne odwiedziny chorych. Od- 
wiedzimy jedynie tych, którzy zostaną zgłosze- 
ni. Można to uczynić w zakrystii przed lub po 
Mszy i w godzinach urzędowania kancelarii.

 6. W czwartek – 8 grudnia zapraszamy dzieci przy- 
gotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej, 
wraz z rodzicami, na wieczorną Mszę Świę-
tą podczas której nastąpi poświęcenie i wrę-
czenie medalików.

 7. Przy stolikach z prasą do nabycia świece „Cari- 
tas” na stół wigilijny i na groby bliskich. Do-
chód przeznaczony jest na „Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom”.

 8. W bieżącym tygodniu za wieniec adwentowy 

i czystość w kościele odpowiedzialni są miesz- 
kańcy Osiedla Paderewskiego, bloków nr 13, 
15, 16, 17. Ofiary można wpłacać w zakrystii, 
w kancelarii i na konto parafii. Dziękujemy 
mieszkańcom bloków nr 10, 11 i 14 za ofiary 
w ubiegłym tygodniu.

 9. Przy stolikach z prasą można nabyć książki Ar- 
cybiskupa Lwowskiego – Mieczysława Mokrzyc- 
kiego, którego gościliśmy przed miesiącem, 
podczas odpustu parafialnego. Opisuje w nich 
swoje relacje ze św. Janem Pawłem II, którego 
był osobistym sekretarzem. Ofiary składane 
za książki zostaną w całości przekazane do 
Lwowa.

 10. W przyszłym tygodniu składka specjalna na za-
płacenie rachunków za energię elektryczną 
w kościele i salkach oraz za ogrzewanie gazo-
we, które działa nie tylko w kościele, ale i w sal- 
kach, gdzie spotykają się młodzież, dzieci i gru- 
py formacyjne. Do puszek będziemy składać 
ofiary na przygotowanie wystroju świąteczne-
go kościoła.

 11. Kościelny i Organista nie roznoszą opłatków po 
domach. Przy wyjściu z kościoła, obok zakrys-
tii, jest stoisko z opłatkami. Można je nabyć 
codziennie – przed lub po Mszy – aż do 23 
grudnia. Oddzielnie składamy ofiary dla Kościel- 
nego i Organisty, w zależności od rejonów, 
w których co roku roznosili opłatki.

 12. W dniach od 7 do 16 grudnia w Szkole Podsta- 
wowej nr 2 w Brzeszczach odbędzie się świą- 
teczna zbiórka darów dla Polaków mieszkają-
cych na Ukrainie. Dary zostawiamy w wyzna-
czonych miejscach, w przedsionku szkoły. Pro- 
simy przynosić żywność o wydłużonym termi- 
nie ważności oraz środki czystości i chemiczne.

 13. Po Mszy młodzież zaprasza do kawiarni na 
kawę, herbatę i ciasto.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

Zapraszamy na roratyZapraszamy na roraty
Codziennie od poniedziałku do piątku, o godz. 
18.00, zapraszamy na roraty, zwłaszcza dzieci, 
dla których przygotowane są specjalne kon- 
kursy i nagrody. W tym roku będą przebiegały 
pod hasłem „Wielkie czekanie”, a przewod-
nikiem po nich będzie św. Joachim – dziadek 
Pana Jezusa. W naszej parafii szczególnym 
gościem dla dzieci jest miś „Ebuś”. Na czas 
rorat otrzymał specjalny plecak, w którym 
nosi lampion, specjalne wydanie Biblii dla dzieci 
oraz rozważania adwentowe dla dorosłych. 
„Ebuś” przez cały Adwent będzie wędrował 
do wylosowanych domów dzieci.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 4 grudnia
  7.00 † Ks. Feliks Formas
  8.30  Uroczysta Msza Święta Barbórkowa  8.30  Uroczysta Msza Święta Barbórkowa
  8.30 † Piotr Korczyk w 15 r. śmierci
10.00 † Marta Hojdas
11.30 † Paweł Andreas w 5 r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Barbara Kozioł z bratem Zdzisławem

PONIEDZIAŁEK – 5 grudnia
  6.30 † Ks. Feliks Formas
  6.30 † Edmund Kurek w 10 r. śmierci
18.00  O zdrowie dla Lucyny
18.00 † Czesław Kubasiowski w 27 r. śmierci

WTOREK – 6 grudnia
  6.30 †  Ks. Feliks Formas
18.00 † Helena i Stefan Wilk  

z rodzicami, dziećmi i wnukami

ŚRODA – 7 grudnia
  6.30 † Ks. Feliks Formas
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: w inten- 
cji Bogu wiadomej; o błogosławień-
stwo Boże i opiekę MB dla Adama Kro- 
kowskiego z okazji 60. urodzin oraz 
Adama w dniu urodzin; w intencji ofia-
rodawców z Osiedla Paderewskiego – 
blok nr 7, † za zmarłych polecanych 

naszej modlitwie w wypominkach rocz- 
nych; † Wiesław Faruga; † Zdzisław 
Jasiński; † Wanda Radwan; † Wiesław 
Bury; † Roman Bidziński; † Bożena 
Wilkiewicz; † Jerzy Cieślak; † Jerzy 
Szczepański

CZWARTEK – 8 grudnia
  6.30 † Ks. Feliks Formas
18.00 † Maria Różycka
18.00 † Eugenia Dubińska w 1 r. śmierci

PIĄTEK – 9 grudnia
  6.30 † Marek Pałka w 7 r. śmierci
  6.30 † Bożena Wilkiewicz
18.00 † Ks. Feliks Formas
18.00 † Zygmunt Kózka

SOBOTA – 10 grudnia
  6.30 † Ks. Feliks Formas
  6.30 † Franciszek Płonka w 20 r. śmierci
  6.30 † Bożena Wilkiewicz
18.00 † Aleksander i Elżbieta Chrapek

NIEDZIELA – 11 grudnia
  7.00 † Ks. Feliks Formas
  8.30 † Maria i Józef Dobrowolscy
10.00 † Stanisław Szczerbowski w r. śmierci 

z żoną Władysławą
11.30  Roczki: Maksymilian Kulka
18.00 † Krzysztof Kopacz z rodzicami

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – intencja na grudzień 2022KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – intencja na grudzień 2022
Intencja powszechna: Módlmy się, aby organizacje wolontariackie znalazły osoby pragnące za-
angażować się w działanie dla wspólnego dobra i szukały nowych sposobów międzynarodowej 
współpracy. 
Intencja parafialna: O  przeżywanie  adwentu i czasu świątecznego w postawie  otwartości na 
Boże prowadzenie dla wszystkich parafian.


