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Niedzielne espresso           z Proboszczem
Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, 
kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Wi-
dzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie 
zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoź- 
dzi, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu 
dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i To-
masz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po-
środku i rzekł: „Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: „Pod-
nieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją 
do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz 
Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: 
„Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli”.

J 20, 24-31

Ludzi zbyt pewnych swojej wiary, nie dopuszczających najmniejszych wątpliwości, traktujemy po- 
dejrzanie.
Dlaczego Tomasz miałby ślepo uwierzyć Apostołom, że widzieli Jezusa, skoro mógł to sprawdzić 
osobiście?
Szukanie dowodów na potwierdzenie swojej wiary nie jest naganne, ale nie możemy jej od nich 
uzależniać.

Czym jest wiara?
To nadprzyrodzony dar, który człowiek otrzymuje od Boga. Jest łaską, dlatego nie można dojść do niej wła-
snymi siłami. Z jednej strony potrzeba pomocy Ducha Świętego, z drugiej – wysiłków związanych z otwar-
ciem na Jego działanie. Zdaniem św. Tomasza z Akwinu „Wiara jest aktem rozumu, przekonanego o prawdzie 
Bożej z nakazu woli, poruszonej łaską przez Boga” (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 155).

Kiedy wątpienie jest grzechem?
Gdy jest dobrowolne, czyli człowiek lekceważy to, co Bóg objawił i co Kościół podaje do wierzenia, lub odma-
wia uznania tego za prawdziwe. Wątpienie niedobrowolne to niezawiniona chwiejność w wierze. Wówczas 
człowiek nie może przezwyciężyć zarzutów związanych z wiarą, dręczy go niepokój spowodowany jej nieja-
snością. Taka sytuacja może złagodzić, a nawet wykluczyć winę, jednak nie zwalnia z obowiązku przezwycię-
żenia tego stanu, np. przez lekturę czy modlitwę (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2088).

ks. Eugeniusz Burzyk
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze



Niedziela Palmowa
Prawie 1500 osób uczestniczyło w Niedzielę Palmową we Mszy Świętej, podczas której zostały 
poświęcone palmy. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.30 przed wejściem do kościoła, gdzie 
proboszcz – ksiądz kanonik Eugeniusz Burzyk poświęcił przyniesione gałązki palmowe. Następnie 
wyruszyła procesja wokół kościoła, po której rozpoczęła się Msza Święta. Kazanie wygłosił ks. dr 
Marek Studenski – wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej.

Obchody Triduum Paschalnego  
w naszej parafii



Wielki Czwartek
Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył pro-
boszcz – ks. Eugeniusz Burzyk, w koncelebrze ka- 
płanów pracujących w parafii. „W kapłaństwie nie 
ma miejsca na lubienie lub nielubienie swojej pra- 
cy. Ktoś, kto lubi swoją kapłańską pracę – odpra- 
wiać Msze Święte, spowiadać, katechizować, prze- 
bywać z młodzieżą – w każdej chwili może prze-
stać ją lubić, bo lubienie to stan, który szybko mija. Kocham moje powołanie, bo to zadanie, które 
otrzymałem od Boga; nie liczy się to, czy jest ono wzniosłe, przyjemne lub piękne” – mówił w ho- 
milii proboszcz. „Szanujcie kapłanów i Eucharystię, bo trudno wyobrazić sobie naszą Gminę bez ko-
ścioła, codziennej Mszy i systematycznej pracy kapłanów w parafii i w szkołach” – mówił ks. Euge- 
niusz Burzyk. Kaznodzieja podkreślił determinację młodych ludzi wezwanych do kapłaństwa. Przy-
pomniał zdarzenie sprzed 35 lat, kiedy to w sierpniu 1981 roku kandydaci do Wyższego Śląskiego 
Seminarium Duchownego otrzymali sfałszowany, bardzo restrykcyjny regulamin, który zawierał ab-
surdalne zasady działania tej uczelni. Pismo, ze sfałszowanym podpisem rektora i pieczęcią seminar- 
ium, zostało wysłane przez ówczesny Urząd ds. Wyznań, aby zniechęcić kandydatów do rozpoczęcia 
studiów. Jednak nawet tak restrykcyjny regulamin nie zrobił na nich najmniejszego wrażenia. 
Wszyscy przyjechali na pierwszy rok, by rozpocząć studia w Śląskim Seminarium. Podczas Mszy 
śpiewał parafialny chór „Canticum Novum”.



Wielki Piątek
„Męka Pańska według świętego Jana” została wykonana przez pa- 
rafialny chór „Canticum Novum” pod dyr. Zdzisława Kołodzieja. 
Podczas Liturgii Męki Pańskiej wszyscy uczestnicy mieli okazję uca- 
łowania i adorowania trzech krzyży, co trwało ponad 30 minut. „Prze- 
żywanie męki i śmierci Jezusa nie może ograniczać się do rozczula- 
nia nad Jego cierpieniem, a całowanie krzyża nie powinno być wy- 
pływającym z tradycji uspokojeniem sumienia” – mówił ks. Euge-
niusz Burzyk. Proboszcz stwierdził, że świadomość odpowiedzial-
ności za śmierć Jezusa jest w dzisiejszych czasach bardzo słaba; czasem nawet pobożni wierni 
uważają, że to tylko konkretny fakt historyczny. „Jezus cierpiał i umarł także za swoich oprawców 
i za każdego człowieka, domagającego się Jego ukrzyżowania. Dziś umiera również za tych, którzy 
z Nim walczą, także za ludzi niewierzących” – mówił ks. Eugeniusz Burzyk. Aby uświadomić wier-

nym odpowiedzialność za śmierć Jezusa 
podał przykład, który miał opowiadać Le-
szek Kołakowski, nawiązując do znanego 
dawniej programu telewizyjnego „Zrób to 
sam”. Wiele zabawek, składających się 
z drewnianych lub metalowych elementów, 
posiada na pudełku napis: „Zrób to sam”. 
W jednym z nich mogłyby znajdować się 
dwie deski, młotek, gwoździe oraz trzy-
dziestotrzyletni mężczyzna.



Wielka Sobota
Ponad 1500 parafian uczestniczyło 26 marca we Mszy Świętej Wigilii Paschalnej z procesją rezurek-
cyjną. W liturgii, której przewodniczył proboszcz – ks. Eugeniusz Burzyk w koncelebrze kapłanów 
pracujących w parafii, uczestniczyli również górnicy z kopalni „Brzeszcze” ze swoim sztandarem, 
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jawiszowicach, którzy całą Wielką Sobotę czuwali przy 
Bożym Grobie, a także członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Jawiszowic. W homilii proboszcz po-
wiedział, że pustki i bezsensu istnienia, która tak często dręczy człowieka, nie są w stanie zapełnić 
czy zlikwidować żadne dobra materialne, używki czy przyjemności. Jedynie praktyczne przyjęcie 
zmartwychwstania Jezusa zmienia życie człowieka: „Ból nadal pozostaje bólem, cierpienie cier-
pieniem; nie znikają automatycznie problemy codziennego życia, jednak to wszystko przyjmujemy 
i przezwyciężamy w perspektywie naszego zmartwychwstania w Chrystusie i życia wiecznego”. 
Podczas liturgii śpiewał chór „Canticum Novum” oraz zespół młodzieżowy.





 1. Dzisiaj rozpoczynamy ogólnopolski „Tydzień 
Miłosierdzia”, natomiast w naszej parafii pe- 
regrynację, czyli nawiedzenie rodzin przez 
„Tryptyk Miłosierdzia” z wizerunkami Jezu- 
sa Miłosiernego, św. Jana Pawła II oraz św. 
Siostry Faustyny. Przy wyjściu z kościoła 
młodzież rozprowadza specjalny modlitew-
nik, który będzie pomocą w dobrym prze-
życiu peregrynacji w rodzinie.

 2. Do puszek składamy dzisiaj ofiary na Radio 
Diecezjalne „Anioł Beskidów”.

 3. W poniedziałek – 4 kwietnia przypada uro-
czystość Zwiastowania Pańskiego. To dzień 
Świętości Życia. Do puszek składamy ofiary 
na „Dom Matki i Dziecka”. 

  Podczas Mszy Świętej o  18.00 zachęcamy 
do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

 4. We wtorek – 5 kwietnia, po Mszy Świętej wie-
czornej, ks. Adam zaprasza na katechezę dla 
dorosłych z cyklu „Listy Świętego Pawła”. 
Uczestnicy proszeni są o przyniesienie Pis-
ma Świętego.

 6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożo-
ną ofiarę rodzicom dzieci obchodzących Ro- 
cznicę Pierwszej Komunii Świętej. W tym 
tygodniu prosimy mieszkańców ulic: Halle-
ra, Krętej, Alei Dworskiej, Akacjowej, Lisi-
ca, Wałowej.

 7. W przyszłą niedzielę – 10 kwietnia składka 
specjalna na prowadzone prace remontowe.

Ogłoszenia duszpasterskie
3 – 10 kwietnia 2016

Harmonogram przyjmowania  
„Tryptyku Miłosierdzia”  

w trzech rejonach:

1. Bloki POM od numeru 24, Aleja Dwor-
ska, Wodna, Piaski, Mickiewicza, Popie- 
łuszki, Piłsudskiego, Kochanowskiego, 
Kopernika, Kombatantów, Wyspiańskie- 
go, Tysiąclecia, Grottgera, Hallera, Krę- 
ta, Wojska Polskiego, Akacjowa, Lisica, 
Wałowa, Dworcowa, Obozowa, Jaśmino-
wa, Storczykowa, Irysowa, Liliowa, Tu- 
rystyczna, Ofiar Oświęcimia, Drobnia-
ka, Daszyńskiego, Podlesie, Hubala, Bia- 
ła, Spółdzielców, Łęcka

2. Osiedle Paderewskiego od bloku nr 1

3. Osiedle „Stare Bloki” od bloku nr 1
    Osiedle Słowackiego od bloku nr 3



Intencje mszalne
3 – 10 kwietnia 2016

NIEDZIELA – 3 kwietnia
  7.00 † Stanisław Andryszczak
  8.30 † Małgorzata Kurek
10.00 † Małgorzata Lenik
11.30  Rocznica I Komunii Świętej
18.00 † Ryszard Jankowski w 1 r. śm.

PONIEDZIAŁEK – 4 kwietnia
  6.30 † Elżbieta i Kazimierz Kruczała
  6.30 † Stanisław Mizia
18.00 † Marian Kowalski w 4 r. śm.

WTOREK – 5 kwietnia
  6.30 † Stanisław Mizia
  6.30 † Rozalia Czarnik
18.00 † Józef i Helena Kamińscy

ŚRODA – 6 kwietnia
  6.30 † Bernadeta Dutkiewicz
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: 

za †† wypominanych w rocznych 
wypominkach, † Maria Jarzyna,  
† Andrzej Żmuda, † Helena i Win-
centy Niedziela 

CZWARTEK – 7 kwietnia
  6.30  Za kapłanów i misjonarzy
  6.30 † Jerzy Sojka
18.00  W intencjach Radia Maryja

PIĄTEK – 8 kwietnia
  6.30 † Anna i Władysław Warchał  

z córką Marią
  6.30 † Bernadeta Dutkiewicz
  6.30 † Jerzy Sojka
18.00 † Jan Naglik z rodzicami

SOBOTA – 9 kwietnia
  6.30 † Bernadeta Dutkiewicz
  6.30 † Stanisław Mizia
  6.30 † Joanna Śliwka
  6.30 † Franciszek Dybuła
18.00 † Mieczysław Kózka

NIEDZIELA – 10 kwietnia
  7.00 † Ewa i Jan Dudek
  8.30 † Jerzy Sojka
10.00 † Stanisław Dzidek w 1 r. śm.
11.30  Roczki: Hanna Bułka, Jonasz Bąk
18.00 † Marcin Czubaty w 24 r. śm.
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