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Przed czym przestrzegają gałązki palmowe?
Podczas uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy mieszkańcy zrywali gałązki drzew [palmy] i rzu-
cali je pod nogi Jezusa, wznosząc entuzjastyczne okrzyki uwielbienia. Ci sami ludzie kilka dni póź-
niej krzyczeli: „Ukrzyżuj go!”. Palmy, które przynosimy do kościoła są nie tylko symbolem uwiel-
bienia Boga, ale także naszej niewierności, niestałości, wewnętrznego rozdwojenia. Czcimy Jezusa, 
a już kilka chwil później – podobnie jak jerozolimski tłum – o Nim zapominamy, jesteśmy w stanie 
się Go wyprzeć w codziennym życiu. Nasze piękne gałązki palmowe to także przestroga dla tych 
wszystkich, którzy tak chętnie wymachują religijnymi symbolami i sztandarami, a w ich postępowa-
niu i decyzjach nie widać wierności Jezusowi oraz Jego Ewangelii.

ks. Eugeniusz Burzyk
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Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze 
Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie 
do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiąza-
ną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdy-
by wam kto co mówił, powiecie: «Pan ich potrzebuje, a zaraz 
je puści»”. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: „Po-
wiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie 
łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy”. Uczniowie poszli 
i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię 
i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny 
tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew 
i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za 
Nim, wołały głośno: „Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, 
który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach”. 
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: 
„Kto to jest?”. A tłumy odpowiadały: „To jest prorok, Jezus z Na-
zaretu w Galilei”. 

Mt 21, 1-11

W Braciach Karamazow Fiodor Dostojewski przedstawia Jezusa, powracającego na ziemię pod-
czas inkwizycji w Sewilli.
Wskrzesza, uzdrawia, naucza o miłosierdziu; tłumy witają Go z radością, ale gdy zostaje areszto-
wany, nikt Go nie broni.
Inkwizytor przestrzega, że ci sami ludzie, którzy dzisiaj cieszą się z Jego cudów, jutro własnymi rę-
kami spalą Go na stosie.

Niedzielne espresso           z Proboszczem





 1. Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień, w czasie któ-
rego kancelaria parafialna będzie nieczynna. 
Dzisiaj o 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pa-
syjnym. Spowiedź przedświąteczna w Wielki 
Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę 
w godz.: 8.30 – 10.00; 10.30 – 12.00; 14.30 – 
16.00. 16.30 – 18.00. Prosimy dostosować się 
do wyznaczonych godzin, aby nie przychodzić 
na ostatnią chwilę przed przerwą. W tych 
dniach poranna Msza Święta o godz. 8.00.

 2. Nie ma spowiedzi podczas Triduum Paschal-
nego – Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wiel-
ką Sobotę. To trzy święte dni, kiedy po spo-
wiedzi w poprzednich dniach, będąc w stanie 
łaski uświęcającej, uczestniczymy w liturgii 
i adoracjach; rozważamy przejście Jezusa ze 
śmierci do zmartwychwstania.

 3. W Wielki Czwartek Msza Św. Wieczerzy Pań-
skiej o 18.00, a następnie adoracja w Ciemni-
cy do godz. 22.00.

 4. W Wielki Piątek adoracja w Ciemnicy od 7.00 
do 18.00. Liturgia Wielkiego Piątku o  godz. 
18.00. Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 
24.00. Obowiązuje post ścisły, zarówno ilo-
ściowy, jak i jakościowy.

 5. W Wielką Sobotę adoracja przy Bożym Grobie 
od godz. 7.00 do 18.00. Od 9.00 do 15.00 świę-
cenie pokarmów [co godzinę]. O 18.00 Msza 

Wigilii Paschalnej z procesją rezurekcyjną, na 
którą przynosimy świece.

 6. Przy stolikach z prasą można nabyć broszurę, 
przygotowaną na Drogę Krzyżową ulicami Ja- 
wiszowic i Brzeszcz. Zawiera teksty, specjal-
nie napisane na tę okazję. Są również orygi-
nalne ozdoby na świąteczny stół.

 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę 
mieszkańcom Starych Bloków 7, 8, 9. W tym 
tygodniu, wyjątkowo w środę, prosimy mie-
szkańców bloków 12, 13 i 14.

 8. W Niedzielę Wielkanocną – 16 kwietnia skład-
ka specjalna na prace remontowe. Dzisiaj po 
każdej Mszy Świętej zapraszamy na piętro ko- 
ścioła, gdzie można zobaczyć ukończony kory-
tarz i zapoznać się z planem kolejnych prac.

 9. Parafialna rodzina Radia Maryja organizuje 
dwie pielgrzymki:

  – do Kalwarii Zebrzydowskiej – 29 kwietnia. 
Zapisy w zakrystii, koszt 30 zł. Wyjazd auto-
karem spod Ośrodka Kultury o godz. 7.00. 
Informacje pod nr tel. 609 322 346.

  – do Sanktuarium NMP Nowej Ewangelizacji 
i św. Jana Pawła II w Toruniu – 27-28 maja. 
Zapisy w zakrystii, koszt 160 zł. Wyjazd au-
tokarem spod Ośrodka Kultury o godz. 5.30. 
Informacje pod nr tel. 609 322 346.

Ogłoszenia duszpasterskie
9 – 16 kwietnia

Statystyka
marzec 2017

Zmarli:
† Helena Fajferek, lat 86
† Bonifacy Kruk, lat 66
† Sylwester Majewski, lat 53
† Marek Kciuk, lat 63
† Tadeusz Szalonek, lat 82
† Kazimierz Kubica, lat 82

† Kazimierz Grzywa, lat 64
† Wanda Szulc, lat 64
† Anna Milaniak, lat 80
† Stefania Kozieł, lat 86
† Józef Korczak, lat 60
† Alicja Ligus, lat 84

Chrzty:Zapowiedzi:



NIEDZIELA – 9 kwietnia
  7.00 † Leon Łukowicz w 8 r. śm.
  8.30 † Jolanta Styczeń w 10 r. śm. 

z mężem Stanisławem
10.00 † Stanisław Dzidek w 2 r. śm.
11.30  Za parafian
18.00 † Stanisław Pabian
PONIEDZIAŁEK – 10 kwietnia
  8.00 † Jan Szczerbowski w 7 r. śm.
  8.00 † Alicja Czernicka z rodzicami
18.00 † Józef Bednarz
WTOREK – 11 kwietnia
  8.00 † Wojciech Czernicki z rodzicami
  8.00 † Bonifacy Kruk
  8.00 † Kazimierz Grzywa
18.00 † Jan Naglik z rodzicami
ŚRODA – 12 kwietnia
  8.00 † Bonifacy Kruk
  8.00 † Sylwester Majewski
  8.00 † Kazimierz Grzywa
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  o Boże błogosławieństwo dla mie- 

szkańców i sprzątających ze Sta-
rych Bloków nr 1, 2, 3, † Otylia Ja- 
sińska, † Jan Kozak, † Tadeusz Ba- 
ca, † Anna Milianiak, † Alicja Ligus, 
† Stefania Kozieł, † Marek Kciuk

WIELKI CZWARTEK – 13 kwietnia
18.00  O Boże błogosławieństwo dla  

Zofii Moskwik z okazji 80 r. ur.
18.00 † Helena Jania
18.00 † Jan Kozak
18.00 † Emil Nycz
18.00 † Agata Bednarz z rodzicami 

i bratem
18.00 † Piotr Ignacyk

WIELKI PIĄTEK – 14 kwietnia
18.00  Liturgia Wielkiego Piątku

WIELKA SOBOTA – 15 kwietnia
18.00  O Boże błogosławieństwo, miłość, 

i zgodę w rodzinach Wątor oraz 
Pasternak

18.00 † Stanisław Andryszczak z rodzica-
mi i teściem

18.00 † Władysława (9 r. śm.) i Stanisław 
(8 r. śm.) Szymczyk

18.00 † Antoni Faruga
18.00 † Helena Płużek z mężem
18.00 † Zdzisław Cygoń

ZMARTWYCHWSTANIE – 16 kwietnia
7.00 † Łukasz Gawęda i Mieczysław Raj
8.30 † Jan i Franciszka Kwaśny 

z synami i córkami
10.00 † Stefania i Krystyna Broszkiewicz
11.30 † Wojciech Gucwa w 20 r. śmierci
18.00 † Emilia Bidzińska w 1 r. śmierci

Adres parafii:
ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel. 794 795 794 

   www.materdolorosa.pl;      www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Redakcja: parafia@materdolorosa.pl, 

zdjęcia: Jerzy Zajda; komiks: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska
Konto parafii:

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

Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD) 

tel: 500 127 217; e-mail: poligrafia@slajd.eu

Intencje mszalne
9 – 16 kwietnia


