
Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Nie-
mowlę leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało 
objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, 
co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy 
i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając 
Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy 
nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, 
którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.
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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

Umberto Eco twierdzi, że żyjemy w epoce, w której wszystkie proce- 
sy uległy niebywałemu przyspieszeniu: „To, co zachodzi w ciągu pięciu 
naszych lat, może czasem odpowiadać temu, co niegdyś zajmowało 
pięć wieków”.

Ewangelista podkreśla, iż pasterze, poinformowani przez Anioła o na- 
rodzeniu w Betlejem Zbawiciela, udali się tam pospiesznie. Czy bali 
się, że mogą nie zdążyć; że kiedy tam przybędą, to Jezusa może już 
tam nie być?

Stefan Kisielewski porównuje Nowy Rok do ziarnka piasku w klepsy-
drze naszego życia: „Słyszeć przesypywanie piasku w klepsydrze, to 
dla niektórych słyszeć krok życia. Pytanie jednak, czy nie jest to krok 
śmierci...”.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

ks. Eugeniusz Burzyk

Jaki jest sens noworocznych postanowień?
Nowy Rok to dzień, w którym wielu ludzi pragnie rozpocząć nowe życie. 
Czynią postanowienia, obiecują Bogu, bliskim czy samym sobie, że zre-
zygnują z nałogów lub złych przyzwyczajeń, że „wezmą się za siebie”. 
Tymczasem upływają kolejne lata, a często nasza kondycja duchowa 
i religijna niewiele się poprawia. Składane obietnice czy postanowienia 
realizujemy przez dzień, dwa, może kilka tygodni. Trzeba pamiętać, że 
własnymi siłami możemy niewiele, z Bożą pomocą – wszystko. 



W dwóch Mszach Świętych Pasterskich w naszym kościele 
uczestniczyło ponad 1500 osób. Na rozpoczęcie każdej 
z nich, o godz. 22.00 i 24.00, proboszcz parafii ks. Euge-
niusz Burzyk wniósł uroczyście figurę Nowonarodzonego 
Jezusa i złożył w stajence. Zgodnie z parafialną tradycją, 
po Komunii Świętej w kościele zgaszono wszystkie światła, 
a wierni jedynie w blasku stajenki, świecących choinek  
i betlejemskiej gwiazdy, odśpiewali kolędę „Cicha noc”. Na 
Pasterce o północy obecni byli górnicy naszej kopalni ze 
swoim sztandarem. Wierni składali ofiary na Diecezjalny 
Fundusz Obrony Życia. Mieli również możliwość naby-
cia świec „Caritas” na świąteczny stół – w ramach akcji 
„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.

Projekt i realizacja stajenki, wystroju oraz obejścia kościoła:
ks. Eugeniusz Burzyk, Ryszard Dzień, Mariola Galas 

Coraz liczniejsze uczestnictwo w PasterceCoraz liczniejsze uczestnictwo w Pasterce



 1. Do puszek składamy dzisiaj ofiary na Semina-
rium Duchownego w Krakowie, gdzie studiu- 
ją nasi klerycy. W numerze „Mater Dolorosa” 
z ubiegłego tygodnia, a także w gablocie przy 
wejściu do kościoła, jest podziękowanie rek-
tora tej uczelni za ofiarność naszej parafii na 
rzecz Seminarium.

 2. Od poniedziałku do czwartku, o godz. 18.00, 
zapraszamy mieszkańców poszczególnych ulic 
i bloków na Msze kolędowe – według poda-
nego wcześniej planu. Każda rodzina otrzyma 
specjalne błogosławieństwo z podpisami kapła- 
nów naszej parafii i naklejkę kolędową. Pod-
czas składki można będzie złożyć ofiarę kolę-
dową, a do puszek ofiarę dla ministrantów, na 
organizowane dla nich wycieczki, kursy i wy-
jazdy formacyjne. W poniedziałek zapraszamy 

mieszkańców Osiedla Paderewskiego, bloków 
nr 8-17. W tygodniku „Mater Dolorosa”, przy wej- 
ściu do kościoła i na stronie internetowej po- 
dane są trasy dla tych, którzy wypełnili dekla-
racje kolędowe. 

 3. Również w poniedziałek – 2 stycznia zapra-
szamy na „Modlitwę Matek” w intencji dzie- 
ci, wnuków i chrześniaków. Spotkanie rozpocz-
niemy Mszą o 18.00, po której odbędzie się 
modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.

 4. W piątek – 6 stycznia obchodzimy uroczystość 
Objawienia Pańskiego. Msze w porządku nie-
dzielnym. Z racji uroczystości w tym dniu nie 
obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mię-
snych. Do puszek, również w niedzielę – 8 
stycznia, będziemy składać ofiary na cele 
misyjne.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

Sobota, 7 stycznia 2023
 • Biała (1p; 4; 4b; 6), Lazurowa (3), Turkusowa 

(6; 7), Wiosenna (8) – od godz. 13:00.
 • Słowackiego (7/5/12; 9/1/1; 9/1/9; 9/3/10; 

9/4/13; 9/7/7; 9/7/12; 11/2/15; 11/5/1; 13/1/3; 
13/3/7; 13/6/3) – od godz. 14:00

Niedziela, 8 stycznia 2023
 • Paderewskiego (6/1/3; 6/2/9; 6/5/7; 6/6/3; 

7/5/7; 8/3/29), Podlesie (3; 1) – od g. 15:00

Poniedziałek, 9 stycznia 2023
 • Słowackiego (5/2/15; 5/2/10; 5/2/8; 5/2/5; 

5/3/2; 5/3/3; 5/3/7; 5/3/6) – od godz. 16:00.
 • Obozowa (12; 30), Storczykowa (9), Liliowa 

(25; 6), Jaśminowa (5; 6) – od godz. 16:00

Wtorek, 10 stycznia 2023
 • Łokietka (16/8; 16/21; 22/18), Narutowicza 

(23/10; 33/3/4; 34/2/3) – od godz. 16:00
 • Kopernika (5); Wojska Polskiego (14); Hallera 

(18; 27); Popiełuszki (16; 1); Słowackiego 
(3/2/7; 3/4/11; 3/4/6) – od godz. 16:00

Czwartek, 12 stycznia 2023
 • Mickiewicza (24/5; 24/20), Kazimierza Wlk. 

(44/10; 50/4; 50/12), Prusa (6/23; 6/26; 7/22) 
– od godz. 16:00.

 • Żwirki i Wigury (20/8), Dworcowa (12/20; 
12/23; 12/24; 12/25; 3/14; 3/17; 3/44) 
– od godz. 16:00

Piątek, 13 stycznia 2023
 • Daszyńskiego (26/4; 26/8), Hubala (6e), Łęcka 

(23e), Turystyczna 16 – od godz. 16:00
 • Prusa (2/1; 2/10; 2/16), 1-go Maja (21/1; 21/4; 

21/12), Akacjowa (26) – od godz. 16:00

Sobota, 14 stycznia 2023
 • Tysiąclecia (8; 29); Wodna (33; 24c); 

Kusocińskiego (10d); Paderewskiego (2/1/5; 
2/2/1; 2/4/3; 2/6/4; 14/30) – od godz. 16:00

Poniedziałek, 16 stycznia 2023
 • Mickiewicza (29); Łokietka (38/30); 

Narutowicza (36/35; 35/2/9; 35/5/13; 35/5/5; 
35/7/3; 35/7/11; 35/8/7) – od godz. 16:00

Wtorek, 17 stycznia 2023
 • Grottgera (18; 20); Królowej Jadwigi (9/8); 

1-go Maja (24/13; 24/24); Kazimierza 
Wielkiego (49/2/10; 49/2/9; 49/2/8; 40/27) 
– od godz. 16:00

Środa 18 stycznia 2023
 • Paderewskiego (1/2/1; 1/3/4; 1/3/5; 1/4/7; 

1/6/8; 3/5/3; 4/2/3; 4/2/4; 4/6/1)  
– od godz. 16:00.

Czwartek 19 stycznia 2023
 • Paderewskiego (9/1/7; 10/3/32; 10/3/33; 

10/3/34; 13/8; 13/14; 13/19; 13/20)  
– od godz. 16:00
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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. Dawid Surmiak 

Redakcja: parafia@materdolorosa.pl
Konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze 
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001

Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 1 stycznia
  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
PONIEDZIAŁEK – 2 stycznia
  6.30 † Stanisława Płonka
  6.30 † Tadeusz Duda
18.00  W intencji mieszkańców  

os. Paderewskiego 8-17
18.00 † Stefania Gałek
18.00 † Anna Zalwowska
WTOREK – 3 stycznia
  6.30 † Kamil Jakóbik
18.00  W intencji mieszkańców  

os. Słowackiego 3-13
18.00 † Olga i Mieczysław Chmielniak
18.00 † Ryszard Błazenek
ŚRODA – 4 stycznia
  6.30 † Anna Noworyta
18.00  W intencji mieszkańców Starych 

Bloków 1-9; 12-20, 21-24
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien- 

nictwo Matki Bożej Bolesnej: za † wy-
pominanych w wypominkach rocz- 
nych; † Alicja Janik; † Władysław 
Skiba w 1. r. śm.

  Zmarli, których pożegnaliśmy w ciągu 
ostatniego miesiąca: † Anna Zalwow- 

ska; † Władysława Łukasik; † Kazimie-
ra Badylak

CZWARTEK – 5 stycznia
  6.30 † W intencji kapłanów i misjonarzy
  6.30 † Tadeusz Duda
18.00  W intencji mieszkańców Starych 

Bloków 32-36, 38 i 40, 42-50
18.00  W intencji wszystkich osób zakonnych 

i świeckich tworzących Radio Maryja 
i TV TRWAM

18.00 † Kazimiera Badylak
PIĄTEK – 6 stycznia
  7.00 † Władysław Chodurek z rodzicami, 

Jan Gaura z rodzicami
  8.30 † Małgorzata Kurek w 17. r. śm.
10.00 † Krzysztof Małysiak w 3. r. śm
11.30 † Józef Rus w r. śm.
18.00  W intencji osób tworzących chór 

„Canticum Novum” z okazji 30-lecia 
istnienia

SOBOTA – 7 stycznia
  6.30 † Władysław Kania w 7. r. śm.
  6.30 † Stanisław Ślusarczyk
18.00 † Ryszard Żmuda w 3. r. śm.
NIEDZIELA – 8 stycznia
  7.00 † Walenty Liptak z rodzicami
  8.30 † Janina Oleksy w 10. r. śm. z mężem 

Marianem i zięciem Eugeniuszem
10.00 † Stanisław Mizia w 7. r. śm.
11.30  W intencji dzieci rocznych: Zofia 

Pasternak, Bruno Cieślicki
18.00 † Józef Kamiński w 1. r. śm.

 5. W niedzielę – 8 stycznia, po Mszy o godz. 7.00, 
w kaplicy dolnej, będzie miała miejsce comie-
sięczna zmianka różańcowa. Natomiast o 14.00 
Msza dla dzieci specjalnej troski, ich rodziców 
i opiekunów.

 6. Przy stolikach z prasą do nabycia są jeszcze 
świece „Caritas”, z których dochód przezna-
czony jest na „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom”. Świece „Caritas” zapalamy również na 
grobach bliskich jako wyraz modlitwy, pamię-
ci i wspólnoty z naszymi zmarłymi. Zostało 
jeszcze kilkadziesiąt świec, z które parafia zło- 
żyła ofiary już ponad miesiąc temu. 

 7. Są jeszcze książki arcybiskupa lwowskiego Mie- 
czysława Mokrzyckiegom, osobistego sekreta-
rza św. Jana Pawła II. Cena książek jest promo- 
cyjna, bo chcielibyśmy jak najszybciej wysłać 
złożone ofiary na Ukrainę.

 8. W bieżącym tygodniu za czystość i wystrój koś- 
cioła odpowiedzialni są mieszkańcy ulic Grott-
gera i Tysiąclecia. Ofiary można wpłacać w za- 
krystii, w kancelarii i na konto parafii. Dzięku-
jemy mieszkańcom bloków nr 11 i 13 z Osiedla 
Słowackiego za ofiary złożone w ubiegłym ty-
godniu.


