
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono 
było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic 
się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością lu-
dzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił 
się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na 
świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez 
niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światło-
ści. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na 
świat przychodzi. Na świecie 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 za-
mieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednoro-
dzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo 
i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po 
mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. 
Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Pra-
wo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa 
Chrystusa. Boga nikt nigdy.
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Świąteczne espresso Świąteczne espresso z Proboszczemz Proboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

Podczas Adwentu dominował w liturgii kolor fioletowy, który powstaje ze 
zmieszania błękitu – będącego symbolem duchowości i czerwieni oznacza-
jącej cielesność. Kolor ten przygotowywał nas do Narodzenia Pańskiego: Ta-
jemnicy Wcielenia Syna Bożego, czyli zjednoczenia tego, co Boskie z tym, co 
ludzkie.

Dzisiaj używamy szat liturgicznych w kolorze białym, oznaczającym świa-
tło, które przynosi Nowonarodzony Jezus. To „Światłość prawdziwa”, która 
„oświeca każdego człowieka” – w znaczeniu rozpoczęcia w jego sercu Bo- 
żego życia. Jezus przyjął ludzką naturę, by dokonać w niej naszego zba-
wienia.

Ojciec Richard Malloy powiedział studentce zachwyconej buddyzmem: 
„A co byś pomyślała o religii, w której Bóg stał się wszystkim, czym my je- 
steśmy po to, abyśmy my mogli się stać wszystkim, czym jest On?”. „Cóż to 
za niezwykła religia?” – zapytała. „Chrześcijaństwo!” – usłyszała w odpo-
wiedzi.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

ks. Eugeniusz Burzyk



Prawie 150 parafialnych czekolad – „Farskich maszketów”, z obwolutą 
specjalnie zaprojektowaną dla parafii, rozdał 6 grudnia Święty Mikołaj, 
w naszym kościele. Obwolutę „Farskiego maszketu”, z podtytułem 
„Uszczęśliwia każdego!”, św. Mikołajem i zdjęciem kościoła, zaprojek-
towała Rozalia Bajer, należąca do parafialnej Grupy Zadań Specjalnych 
i Oazy Młodzieżowej. Od 3,5 roku jest autorką 
cotygodniowych komiksów, publikowanych m.in. 
na parafialnej stronie internetowej, facebooku 
i w gazetce „Mater Dolorosa”. Czekolady zostały 
zakupione, opakowane i przygotowane przez 
Grupę Zadań Specjalnych.
Spotkanie rozpoczęło się Mszą roratną, z dialo-
gowanym kazaniem dla dzieci, które tradycyjnie 

wygłosił ks. Michał Styła, opiekun Oazy Dzieci Bożych i Służby Liturgicznej 
Ołtarza. Po Mszy Świętej do kościoła uroczyście wkroczył św. Mikołaj, 
którego powitała śpiewem schola dziecięco-młodzieżowa.
Pozostałe czekolady – z których dochód przeznaczony zostanie na parafial- 
ne cele duszpasterstwa dzieci i młodzieży – można nabyć przy stolikach z prasą.

150 „Farskich maszketów” rozdał dzieciom św. Mikołaj150 „Farskich maszketów” rozdał dzieciom św. Mikołaj



 1. Dzisiaj i jutro – w Boże Narodzenie i w Święto 
Świętego Szczepana – do puszek składamy ofia- 
ry na Fundusz Obrony Życia. W te dni zapra-
szamy na uroczyste nieszpory o 17.30. Msze 
Święte w porządku niedzielnym.

 2. Jutro – 26 grudnia, w drugi dzień świąt Boże- 
go Narodzenia, o godz. 12.30 odprawiona zosta- 
nie Msza Święta chrzcielna, której nie będzie 
w pierwszą niedzielę stycznia.

 3. Od wtorku – 27 grudnia do 5 stycznia zaprasza-
my mieszkańców poszczególnych ulic i bloków 
na Msze kolędowe o godz. 18.00. Każda rodzi-
na otrzyma specjalne błogosławieństwo z pod- 
pisami kapłanów naszej parafii i naklejkę kolę- 
dową. Podczas składki można będzie złożyć ofia- 
rę kolędową, a do puszek ofiarę dla ministran-
tów. Terminy Mszy kolędowych są także przy 
wejściu do kościoła, na parafialnej stronie inter- 
netowej i w numerze „Mater Dolorosa” sprzed 
tygodnia, który jest jeszcze dostępny. We wtorek 
zapraszamy mieszkańców ulic: Wodna, Piaski, 
Popiełuszki, Wyszyńskiego, Kusocińskiego, Al. 
Dworska, domy jednorodzinne przy ul. Mickie- 
wicza, Bloki POM i bloki przy ul. Mickiewicza 
nr: 24, 30, 36, 40 i 42, Akacjowa, Lisica, Wało-
wa, Kręta, Hallera, Grottgera, Grunwaldzka, 
Tysiąclecia i Wojska Polskiego.

 4. W sobotę – 31 grudnia, o godz. 18.00, zapra- 
szamy na uroczystą Mszę Świętą na zakończe- 
nie roku ze sprawozdaniem duszpasterskim Pro- 
boszcza. Przed Mszą, o 17.30, odprawimy nabo- 
żeństwo dziękczynno-przebłagalne. Każdy, kto 
odmówi pobożnie i publicznie hymn „Ciebie Bo- 
ga wysławiamy” może uzyskać odpust zupeł-
ny, spełniając zwykłe warunki odpustu.

 5. W niedzielę – 1 stycznia obchodzimy uroczy-
stość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze 

Święte w porządku niedzielnym. O 17.30 za-
praszamy na nieszpory kolędowe. Do puszek bę- 
dziemy składać ofiary na Seminarium Duchow- 
ne w Krakowie, gdzie studiują nasi klerycy.

 6. Polecamy prasę katolicką. Cena świątecznego 
„Gościa Niedzielnego” to 15 zł, a „Małego Goś- 
cia” – 7 zł.

 7. Przy stolikach z prasą do nabycia są jeszcze 
świece „Caritas” na świąteczny stół. Dochód 
przeznaczony jest na „Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom”. Świece ”Caritas” zapalamy również 
na grobach bliskich jako wyraz modlitwy, pa-
mięci i wspólnoty z naszymi bliskimi zmarłymi.

 8. W bieżącym tygodniu za czystość i wystrój koś-
cioła odpowiedzialni są mieszkańcy bloków z os. 
Słowackiego nr 11 i 13. Ofiary można wpłacać 
w zakrystii, w kancelarii i na konto parafii. 
Dziękujemy mieszkańcom bloków nr 7 i 9 za 
ofiary w ubiegłym tygodniu.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 25 grudnia, 
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
  7.00 † Marta i Stanisław Darulis
  8.30 † Zofia Kubik
10.00 † Łukasz Gawęda i Mieczysław Raj
11.30 † Genowefa i Eugeniusz Walczyk 

z rodzicami
18.00 † Adam Michalak
PONIEDZIAŁEK – 26 grudnia, 

Święto Świętego Szczepana
  7.00 † Jan Gibas
  8.30 † Władysław Walusiak
10.00 † Wojciech Gucwa  

z rodzicami i teściami
11.30 † Aniela i Eugeniusz Słowiak, 

Leokadia i Edward Duszczak
12.30  Msza Święta Chrzcielna
18.00 † Zofia Zontek z rodzicami
WTOREK – 27 grudnia
  6.30 † Anna Noworyta
18.00 † W intencji mieszkańców ulic: Wodna, 

Piaski, Popiełuszki, Wyszyńskiego, Ku- 
socińskiego, Al. Dworska, domy jed-
norodzinne przy ul. Mickiewicza, Blo-
ki POM i bloki przy ul. Mickiewicza 
nr: 24, 30, 36, 40 i 42, Akacjowa, Lisi- 
ca, Wałowa, Kręta, Hallera, Grottgera, 
Grunwaldzka, Tysiąclecia oraz Wojska 
Polskiego

18.00 † Józef Wójcik w r. śm.
18.00 † Grażyna Pala
ŚRODA – 28 grudnia
  6.30 † Kamil Jakóbik
  6.30 † Jerzy Cieślak
18.00  W intencji mieszkańców ulic: Obo-

zowa, Liliowa, Irysowa, Storczykowa, 
Jaśminowa, Domy jednorodzinne przy 
ul. Dworcowej, Piłsudskiego, Wyspiań-
skiego, Kopernika, Kombatantów, Ko- 
chanowskiego, mieszkania w Ośrodku 
Zdrowia

18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: w inten- 

cji Anny i Mariusza z okazji 30. rocz-
nicy ślubu; w int. Heleny i Ryszarda 
Roszkowskich z okazji 50. rocznicy 
 ślubu; w int. Krystyny i Waldemara 
Cieplińskich z okazji 50. rocznicy 
ślubu; w int. Małgorzaty i Włodzimie-
rza z okazji 60. rocznicy ślubu; † Sta- 
nisław Ślusarczyk; † Zofia Faber-Licho- 
syt; † Czesława i Jan Łopatka w r. śm.; 
† Genowefa Mensfelt; † Augustyn Duc; 
† Zbigniew Podosek; † Artur Tyclik

CZWARTEK – 29 grudnia
  6.30 † Genowefa Żurawska w 42. r. śm.
  6.30 † Zofia Faber – Lichosyt
18.00  W intencji mieszkańców ulic: 
  Turystyczna, Ofiar Oświęcimia, Drob- 

niaka, Daszyńskiego, Podlesie, Huba- 
la, Biała, Spółdzielcza, Łęcka, Kalinowa

18.00  W int. ks. Dawida z okazji imienin
18.00 † Stanisław i Jerzy Wiertel
PIĄTEK – 30 grudnia
  6.30 † Jan Kaczmarek w 18. r. śm.  

z żoną i synami
  6.30 † Alicja Janik
18.00  W intencji mieszkańców  

Osiedla Paderewskiego nr 1-7
18.00 † Piotr Kopeć
18.00 † Beata Bratus – Wierdanek
SOBOTA – 31 grudnia, 

ostatni dzień Starego Roku
  6.30 † Zdzisław Gasidło w 30. r. śm.
18.00 † Ks. Feliks Formas w 1. r. śm.
18.00 † Eugeniusz Miłkowski
18.00 † Marta Hojdas
18.00 † Edmund Kurek, z córką Małgorzatą
NIEDZIELA – 1 stycznia, 

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
  7.00 † Dominik Dusik
  8.30 † Stanisława i Józef Gertner  

z córką Krystyną, synem Markiem  
i wnukiem Marcinem

10.00 † Ewa Witasik w 8. r. śm.
11.30 † Ks. Franciszek Pacholik w 1. r. śm.
18.00 † Władysław Mitoraj


