
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich 
uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też 
innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznaj-
mijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok 
odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi 
słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A bło-
gosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, 
Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pu-
styni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? 
Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich 
są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka 
zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest 
tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, 
aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między naro-
dzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz 
najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso Niedzielne espresso z Proboszczemz Proboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

Ksiądz profesor Wacław Hryniewicz uważa, że największym zagrożeniem 
dla człowieka wierzącego są zobojętnienie, nuda i pustka. Kiedyś na plecaku 
studentki zobaczył taki napis: „Życie jest śmietnikiem, nie warto brać go 
poważnie!”.
Jan Chrzciciel, podobnie jak każdy człowiek, chciał potwierdzenia sensu 
swojego życia. Będąc w więzieniu i przeczuwając zbliżającą się śmierć, 
zastanawiał się, czy Jezus, dla którego poświęcił życie, jest oczekiwanym 
Mesjaszem.
„Masz dosyć życia? Kup sobie trumnę i chwilę w niej poleż” – radzą znie-
chęconym pracownikom przedsiębiorcy w Seulu. Uczestnicy specjalnych 
zajęć piszą pożegnalny list do rodziny, planują własny pogrzeb i kładą się 
do trumny.

3. Niedziela Adwentu

ks. Eugeniusz Burzyk

Dlaczego dzisiejsza niedziela jest „niedzielą radości”?
To łaciński termin „Gaudete”, czyli „Radujcie się”. Cieszymy się ze zbli-
żającego się narodzenia Jezusa i dokonanego przez Niego odkupienia. 
„Od świętych o kwaśnych minach, zachowaj nas Panie” – modliła się św. 
Teresa z Avila. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do świętości, a tym 
samym do obdarowywania radością naszych bliźnich.



Uroczysta Msza Święta barbórkowaUroczysta Msza Święta barbórkowa
Biskup Piotr Greger przewodniczył w niedzielę – 4 grudnia uroczystej 
Mszy Świętej barbórkowej, w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w 
Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze. Przed kościołem powitała wiernych  
orkiestra górnicza, która muzyką ubogaciła również Liturgię, a także 
poczty sztandarowe naszej kopalni „Brzeszcze” [obecnie „TAURON 
Wydobycie”], wraz z Księdzem Biskupem i proboszczem parafii – ks. 
Eugeniuszem Burzykiem. W uroczystości uczestniczyły także członkinie  
Koła Gospodyń Wiejskich z Jawiszowic i wielu parafian.
Nagranie kazania Księdza Biskupa, wykonane przez Jerzego Zajdę, jest 
do odsłuchania na naszej parafialnej stronie internetowej: www.mater-
dolorosa.pl.



 1. Do puszek składamy dzisiaj ofiary na świąteczny 
wystrój kościoła, wraz z jego obejściem, a tak- 
że na zakup choinek.

 2. Codziennie od poniedziałku do piątku, o godz. 
18.00 zapraszamy na roraty.

 3. Już teraz zachęcamy do skorzystania ze spowie- 
dzi świątecznej. Spowiedź codziennie o godz. 
6.10 i 17.30.

 4. W poniedziałek – 12 grudnia kancelaria para-
fialna będzie nieczynna.

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

 6. Można również nabyć książki Arcybiskupa Lwow- 
skiego – Mieczysława Mokrzyckiego, którego 
gościliśmy przed miesiącem. Opisuje w nich 
swoje relacje ze św. Janem Pawłem II, którego 

był osobistym sekretarzem. Ofiary składane 
za książki w całości przekażemy do Lwowa.

 7. Są także specjalne czekolady parafialne – „Far- 
ski maszket”, które dzieci otrzymały w dniu 
św. Mikołaja. Złożona ofiara zostanie przezna-
czona na duszpasterstwo dzieci i młodzieży.

 8. W bieżącym tygodniu za wieniec adwentowy 
i czystość w kościele odpowiedzialni są miesz- 
kańcy bloków z Osiedla Słowackiego nr 3 i 5. 
Ofiary można wpłacać w zakrystii, w kancelarii 
oraz na konto parafii. Dziękujemy mieszkańcom 
bloków nr 13, 15, 16 i 17 za ofiary w ubiegłym 
tygodniu.

 9. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary. W przy-
szłą niedzielę – 18 grudnia składka specjalna 
uzupełniająca również na ten sam cel: na za-
płacenie rachunków za energię elektryczną oraz 
ogrzewanie gazowe. Do puszek będziemy skła- 
dać ofiary na rzecz Syryjskiej Rodziny.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

Kolęda 2023Kolęda 2023
Okres Bożego Narodzenia jest czasem odwiedzin 
duszpasterskich, czyli kolędy. To wspólna modlit-
wa i prośba o błogosławieństwo dla całej rodziny. 
Pragniemy odwiedzić wszystkich, którzy chcieliby 
przyjąć kapłana w swoim domu. Chcemy jednak 
dać wybór naszym parafianom, dlatego modlitwa 
kolędowa będzie miała dwa wymiary: 
• Od 27 grudnia, aż do 5 stycznia – wigilii Uroczystości Objawienia Pańskiego, codziennie od-

prawiane będą Msze Święte, ze specjalnym nabożeństwem, w intencji rodzin mieszkających 
w poszczególnych rejonach naszej parafii. Podczas tych Mszy każda rodzina otrzyma specjalne 
błogosławieństwo i będzie mogła złożyć ofiarę kolędową. Po 6 stycznia odwiedzimy tych, którzy 
zgłoszą taką chęć. W sposób szczególny zachęcamy nowych parafian, którzy się wprowadzili 
do naszej parafii i pragną założyć kartotekę, a także tych, którzy chcą poświęcić swój dom, czy 
mieszkanie. Kartotekę parafialną można również założyć w kancelarii parafialnej [specjalny for-
mularz od Świąt Bożego Narodzenia będzie do zabrania na stolikach z prasą].

• Chęć osobistego przyjęcia kolędy można zgłaszać do 26 grudnia przynosząc do zakrystii wy-
pełnione kartki zgłoszeniowe [dostępne na stolikach z prasą] lub przez formularz na stronie 
internetowej parafii. W niedzielę  – 18 grudnia zostaną podane terminy Mszy kolędowych dla 
poszczególnych rejonów, a po świętach Bożego Narodzenia zostaną ogłoszone terminy odwie-
dzin dla tych, którzy się zapisali.

Zwracamy się do uczestniczących w liturgii niedzielnej z prośbą o powiadomienie o kolędzie tych, 
którzy do kościoła nie docierają z powodu choroby. Prosimy o pomoc, aby wiadomość o kolędzie 
dotarła do wszystkich mieszkańców parafii. Informacja dostępna jest także w gazetce parafialnej 
i na naszej stronie internetowej.

Duszpasterze parafii pw. Matki Bożej Bolesnej,
Jawiszowice – Osiedle Brzeszcze

Christus Mansionem Benedicat
Niech Chrystus Błogosławi to mieszkanie
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 11 grudnia
  7.00 † Ks. Feliks Formas
  8.30 † Maria i Józef Dobrowolscy
10.00	 †	 Stanisław	Szczerbowski,	z	żoną	

Władysławą	w	rocznicę	śm.
11.30	 	 W	int.	dzieci	rocznych:	Maksymilian	

Kulka
18.00	 †	 Krzysztof	Kopacz	z	rodzicami
PONIEDZIAŁEK – 12 grudnia
		6.30	 †	 Aleksander	i	Stanisława	Zemlik	 

(w	1.	r.	śmierci)
  6.30 † Genowefa Mensfelt
18.00	 †	 Elżbieta	Barańska
18.00	 †	 Wanda	Uziembło
18.00 † Ks. Feliks Formas
WTOREK – 13 grudnia
  6.30 † Ks. Feliks Formas
18.00	 †	 Otylia	Jasińska
ŚRODA – 14 grudnia
		6.30	 †	 Jerzy	Przeczek	w	1.	r.	śm.
  6.30 † Ks. Feliks Formas
18.00	 	 Za	parafian
	 	 Intencje	modlitewne	przez	wstawien-

nictwo	Matki	Bożej	Bolesnej:	†	Józef	
Bednarz	z	rodzicami;	†	Andrzej	Krzak 
w	3.	r.	śm.;	†	Władysław	Zając	w	8.	r. 
śm.	z	rodzicami	i	teściami;	†	Anasta-
zja	i	Waldemar	Drobik	z	synami	Kazi- 

mierzem	i	Piotrem	w	20.	r.	śm.	Anasta-
zji;	†	Stanisław	Ślusarczyk;	†	Roman	
Bidziński;	 †	 Jerzy	 Cieślak;	 †	 Bożena	
Wilkiewicz;	†	Genowefa	Mensfelt;	†	Ma- 
rian	Wawrzuta;	†	Alicja	Janik;	†	Anna	
Zalwowska.

CZWARTEK – 15 grudnia
		6.30	 †	 Damian	Grządziel	w	4.	r.	śm.
  6.30 † Marian Wawrzuta
18.00	 †	 Jan	Gajda
18.00 † Ks. Feliks Formas
PIĄTEK – 16 grudnia
  6.30 † Ks. Feliks Formas
18.00 † Jan Kania
18.00	 †	 Bronisława	Witkowska	w	5.	r.	śm.
SOBOTA – 17 grudnia
  6.30 † Ks. Feliks Formas
  6.30 † Genowefa Mensfelt
  6.30 † Marian Wawrzuta
18.00	 †	 Stanisław	i	Krystyna	Klimeczek	 

z	rodzicami

NIEDZIELA – 18 grudnia
		7.00	 †	 Władysław	Gancarczyk	w	r.	śm.
		8.30	 †	 Franciszek	i	Elżbieta	Krysta	

z wnukiem	Wojciechem
10.00	 †	 Henryka	Chrapek	w	16.	r.	śm.
11.30 † Ks. Feliks Formas
18.00	 †	 Otylia	Jasińska	w	11.	r.	śm.

 10. Przy wyjściu z kościoła, obok zakrystii, jest sto-
isko z opłatkami. Można je nabyć codziennie – 
przed lub po Mszy – do 23 grudnia. Oddzielnie 
składamy ofiary dla Kościelnego i Organisty, w 
zależności od rejonów, w których co roku roz- 
nosili opłatki.

 11. Do piątku – 16 grudnia trwa zbiórka darów dla 
Polaków mieszkających na Ukrainie. Dary [żyw- 
ność, środki chemiczne i czystości] przynosimy 
do Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzeszczach.

 12. W tym roku, w kalendarzu liturgicznym, nie ob- 
chodzimy niedzieli Świętej Rodziny. Zachęca-
my, aby jubileusze małżeństwa zgłaszać na śro- 
dę – 28 grudnia, gdy modlimy się przez wstawien- 
nictwo naszej patronki Matki Bożej Bolesnej. 
Od przyszłego roku jubileusze małżeńskie pro- 
simy zamawiać wtedy, kiedy rzeczywiście przy- 
padają.

 13. Po Mszy młodzież zaprasza do kawiarni na ka- 
wę, herbatę i ciasto.


