
Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie 
przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode 
mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym 
celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem 
Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przed-
tem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział 
do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego 
nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym». Ja to ujrzałem i daję 
świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

J 1, 29-34
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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

Profesor Zygmunt Bauman apeluje, by każda przybrana tożsamość 
była szatą, a nie skórą: „by zbyt ściśle do ciała nie przylegała, by można 
było, gdy zajdzie potrzeba lub przyjdzie chęć, pozbyć się jej równie ła-
two, jak zdejmuje się przepoconą koszulę”.

W jakim stopniu Jan Chrzciciel przywiązany był do swojego zadania, na ile 
czuł się ważnym? Czy łatwo przyszło mu zakończyć działalność i wskazać 
na Jezusa, przyznać, że przewyższa go godnością? Faktem jest, 
że uczynił to zdecydowanie i bez wahania.

Jan Grzegorczyk przypomina, że „święty porządek” powinien być na-
stępujący: najpierw jest się człowiekiem, potem chrześcijaninem, a do- 
piero na końcu kapłanem. Porządek ten, wynikający z natury, doty- 
czy każdego powołania, funkcji czy zawodu.

2. Niedziela Zwykła – Rok A

ks. Eugeniusz Burzyk

Dlaczego Jan nazywa Jezusa Barankiem?
Kiedy podczas niewoli egipskiej przechodził anioł śmierci, zabijając 
pierworodne dzieci Egipcjan [dziesiąta plaga], oszczędzał mieszkania 
Izraelitów pokropione krwią baranka (Wj 12, 21-23). Był on symbolem 
i zapowiedzią Paschy Jezusa, który swoją krwią zbawi ludzkość. Słowa 
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy Świata!” kapłan wypowiada 
podczas każdej Mszy – przed spożyciem ciała Chrystusa.



Jubileusz 30-lecia działalności obchodził w piątek – 6 stycznia 2023 roku, 
w kościele  pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze, 
parafialny chór „Canticum Novum”. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 
18.00 uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył proboszcz parafii 
ks. Eugeniusz Burzyk. Następnie odbył się Koncert Jubileuszowy, pod 
dyrekcją prowadzącego Chór i jego założyciela – Zdzisława Kołodzieja, 
podczas którego wykonano kolędy i pastorałki. W kościele, po prawej 
stronie prezbiterium, umieszczono specjalnie zaprojektowany roll up, 
ze zdjęciami i historią Chóru. Kolejne jubileuszowe koncerty odbędą 
się: 26 marca – „Koncert Pieśni Pasyjnych”, 21 maja – „Koncert Pieśni 
Maryjnych” i 19 listopada – „Koncert Jubileuszowy”. Zapraszamy!

Jubileusz 30-lecia chóru „Canticum Novum”Jubileusz 30-lecia chóru „Canticum Novum”



 1. Do puszek składamy dzisiaj tradycyjne ofiary 
na pomoc Syryjskiej Rodzinie, którą objęliśmy 
opieką.

 2. W dniach 18-24 stycznia obchodzimy Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan.

 3. Przy stolikach z prasą są jeszcze do naby-
cia świece „Caritas”, z których dochód prze-
znaczony jest na „Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom”. Zapalamy je na grobach bliskich 
jako wyraz modlitwy, pamięci i wspólnoty z na- 
szymi zmarłymi. 

 4. Są także książki arcybiskupa lwowskiego – Mie- 
czysława Mokrzyckiego. Cena książek jest pro- 
mocyjna, bo chcielibyśmy jak najszybciej wy-
słać złożone ofiary na Ukrainę. Każda książka 
jest osobiście podpisana przez Księdza Arcy-
biskupa.

 5. W bieżącym tygodniu za czystość i wystrój koś- 
cioła odpowiedzialni są mieszkańcy ulicy Pias- 
ki. Ofiary można wpłacać w zakrystii, w kance- 
larii i na konto parafii. Dziękujemy mieszkań-
com ulicy Turystycznej za ofiary w ubiegłym 
tygodniu.

 6. W przyszłą niedzielę – 22 stycznia składka 
specjalna uzupełniająca na prace remontowe, 
m.in. na uzupełnienie poszczególnych fragmen- 
tów sieci centralnego ogrzewania, a także na 
wypełnianie ubytków po instalacji i montażu. 
Do puszek będziemy składać ofiary w ramach 
tradycyjnej jałmużny postnej, przeznaczonej 
na cele charytatywne.

 7. Po Mszy młodzież zaprasza do parafialnej ka-
wiarni na piętrze kościoła na kawę, herbatę 
oraz ciasto.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 15 stycznia
  7.00 † Stefania Duda z rodzicami w 6. r. śm.
  8.30 † Marian i Danuta Sitarz  

z synem Markiem
10.00 † Franciszek Gembala w 5. r. śm.
11.30 † Władysław Lachendro
18.00 † Stanisława Knapczyk w 2. r. śm.
PONIEDZIAŁEK – 16 stycznia
  6.30 † Jerzy Szczepański
  6.30 † Alicja Janik
18.00 † Stanisław i Karolina Korczyk
WTOREK – 17 stycznia
  6.30 † Elżbieta Miśkowiec
18.00 † Józef i Irena Baran
ŚRODA – 18 stycznia
  6.30 † Zofia Faber-Lichosyt
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: w int. 
chorych, których odwiedza ks. Michał.

  Zmarli, których pożegnaliśmy w cią- 
gu ostatniego miesiąca: † Anna Zalwow- 
ska; † Władysława Łukasik; † Kazimie-
ra Badylak; † Czesław Kłapyta; † Emil 
Kubulus; † Mieczysław Czernik; † Mał- 
gorzata Greń

CZWARTEK – 19 stycznia
  6.30 † Wiesław Walczyk w 25. r. śm.
  6.30 † Józef Olma w 10. r. śm.
18.00 † Eugenia Chrapek
PIĄTEK – 20 stycznia
  6.30 † Helena Rączka w 8. r. śm.
18.00  W int. Katarzyny o szczęśliwe 

rozwiązanie oraz w int. całej  
jej rodziny

18.00 † Emil Kubulus
SOBOTA – 21 stycznia
  6.30 † Stanisław Ślusarczyk
18.00 † Zdzisław Cygoń w r. śm.
NIEDZIELA – 22 stycznia
  7.00  W int. Marianny Andreas 

z okazji 80 rocznicy urodzin, 
w podziękowaniu za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalszą opiekę  
i Boże błogosławieństwo

  8.30 † Ludwik Chrapek w 24 r. śm.
10.00 † Józef Włoszek w 42. r. śm.
11.30 † Stefania i Karol Kwaśniak  

z synem Stefanem
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo św. Jana Pawła II: w int. Hanny 
i Józefa z okazji 50. rocz. ślubu, w po- 
dziękowaniu za otrzymane łaski, z proś- 
bą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej; † Władysław Walusiak; 
† Barbara Kozioł w 5. r. śm.; † Czesła-
wa Żmudka w 2. r. śm; † Maria i Stani-
sław Żak; † Zofia Faber-Lichosyt; † El- 
żbieta Miśkowiec.

  Zmarli, których pożegnaliśmy w cią- 
gu ostatniego miesiąca: † Anna Zal-
wowska; † Władysława Łukasik; † Ka-
zimiera Badylak; † Czesław Kłapyta; 
†  Emil Kubulus; † Mieczysław Czer-
nik; † Małgorzata Greń
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Zmarli:
Wanda Radwan, lat 70
Wiesław Bury, lat 58
Roman Bidziński, lat 84
Zofia Faber-Lichosyt, lat 74
Jerzy Cieślak, lat 85
Jerzy Szczepański, lat 66
Bożena Wilkiewicz, lat 67
Genowefa Mensfelt, lat 90
Marian Wawrzuta, lat 66
Alicja Janik, lat 61

Elżbieta Miśkowiec, lat 54
Anna Zalwowska, lat 85
Władysława Łukasik, lat 80
Kazimiera Badylak, lat 75
Czesław Kłapyta, lat 87
Emil Kubulus, lat 72


