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W jaki sposób wyznajemy naszą wiarę?
Przede wszystkim przestrzegając przykazań i nauki Kościoła, wprowadzając w życie zasady Ewangelii oraz rea- 
lizując przykazanie miłości bliźniego. Jednak wszystko zaczyna się od znaku krzyża. Czynimy go na rozpoczęcie 
modlitwy, przy wejściu do kościoła, w chwilach zagrożenia, w czasie błogosławieństwa. Czasem jednak żegnając 
się jakby ukradkiem traktujemy ten znak jak magiczne zaklęcie, na równi z odpukiwaniem w niemalowane drew-
no, trzykrotnym spluwaniem po przebiegnięciu drogi przez czarnego kota czy chwytaniem się za guzik na widok 
kominiarza. „Wszystkie swe myśli i całe swe serce zbierz w jedno w tym znaku, który idzie od czoła do piersi, 
od ramienia do ramienia. A wtedy odczujesz, iż znak ten opasuje ciebie całego, ciało twe i duszę, iż cię ogarnia, 
udostojnia, uświęca” – pisał Romano Guardini. ks. Eugeniusz Burzyk
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Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie prze-
bywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus 
wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powie-
dziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, uj-
rzawszy Pana. […] Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, 
nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mó-
wili do niego: „Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na 
rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miej-
sce gwoździ, 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 pośrod-
ku i rzekł: „Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś 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”. I wiele in-
nych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec 
uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, 
Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. 

J 20, 19-31

Jan Paweł II zachęcał wręcz, aby z nim dyskutować; świetnie się  
czuł w gronie ludzi, którzy z nim się spierali.

Wiara Tomasza nie jest ślepa i bezkrytyczna; pragnie przekonać się 
osobiście, doświadczyć – dotknąć ran Jezusa.

„Niewiara Tomasza pomogła nam bardziej niż wiara pozostałych 
uczniów” – twierdził święty Grzegorz Wielki.

Niedzielne espresso           z Proboszczem
N i e d z i e l a   M i l o s i e r d z i a   B o z e g o,, .



Liczny udział wiernych  
w liturgii Triduum Paschalnego

W sumie ponad 3,5 tys. wiernych uczestniczyło w naszym kościele w liturgii Wielkiego Czwartku, 
Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty, której przewodniczył proboszcz ks. Eugeniusz Burzyk, w asyś- 
cie diakona i koncelebrze kapłanów pracujących w parafii.
„Wasza pobożność, liczna obecność, a przede wszystkim to, że prawie wszyscy przystąpiliście do 
Komunii Świętej nadaje sens naszemu kapłaństwu i utwierdza nas w powołaniu” – dziękował pa-
rafianom ks. Eugeniusz Burzyk, podczas czwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej. W czasie liturgii 
Wielkiego Piątku przypomniał wiernym, że droga do nieba prowadzi przez krzyż, który jest niero- 
zerwalną częścią naszego człowieczeństwa i chrześcijaństwa. Podczas sobotniej Mszy Wigilii Pa-
schalnej, najważniejszej Mszy w roku, zapewniał, że życie jest piękne, ale dzięki zmartwychwstaniu 
Jezusa wieczność będzie o wiele piękniejsza.



Podczas uroczystości Triduum Paschalnego śpiewał parafialny 
chór „Canticum Novum” oraz młodzieżowy zespół muzyczny, któ-
rym dziękujemy za upiększenie i ubogacenie liturgii. Dziękujemy 
kapłanom za wielogodzinną spowiedź, prowadzącą do dobrego 
i pełnego przeżycia Triduum Paschalnego; służbie liturgicznej, 
przygotowanej przez ks. Piotra i ks. diakona Mateusza, za przygo- 
towanie liturgii i Ciemnicy; naszemu klerykowi Kamilowi za po-
moc podczas uroczystości; kościelnemu – Stefanowi Rędzinie za 
wielogodzinną służbę w kościele i organiście – Zdzisławowi Ko-
łodziejowi za przygotowanie chóru i prowadzanie śpiewu; grupie 
młodzieży dyżurującej przy stolikach z książkami i prasą. Dzię-
kujemy paniom z parafialnego Zespołu Charytatywnego, które 
w Wielką Sobotę rozdzielały żywność.
W bieżącym roku Grób Pański został zaprojektowany i wykonany 
przez ks. Eugeniusza Burzyka, Ryszarda Dzienia i Mariolę Galas.



Nasza parafia będzie pomagać  
syryjskiej rodzinie

W odpowiedzi na wielkopostny apel biskupa na- 
szej diecezji Romana Pindla oraz trwający w ko-
ściele polskim Rok św. Brata Alberta, który po-
święcił swe życie dziełom miłosierdzia i wzywał 
wszystkich, by stali się dobrzy jak chleb – nasza 
parafia od Niedzieli Miłosierdzia (tj. od 23 kwie- 
tnia br.) włącza się w akcję Caritas Polska „Ro-
dzina rodzinie”. 
Dzięki temu programowi staliśmy się patronem 
osób doświadczonych skutkami wojny w Syrii. 
Według informacji otrzymanej z centrali Caritas 
i misji Sióstr Misjonarek Maryi w Aleppo sytu-
acja rodziny, którą będziemy wspierać duchowo 
i materialnie, przedstawia się następująco: 
Nerses Mayaian mieszka w Aleppo z żoną Janet 
Knkbian. Mają trójkę dorosłych dzieci: Raffi, 
Misak i Jano. Jest to bardzo biedna rodzina bez 
źródeł dochodu i bez pracy. W Aleppo od 2 lat 
nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina 
potrzebuje środków na zakup dostępu do elek-
tryczności (tzw. amperów), który stale drożeje 
w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują 

zakupić wodę, która jest dystrybuowana cyster-
nami w mieście. Potrzebują również żywności, 
która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Po-
trzebują również opłacić koszty związane z wy-
najmem mieszkania.
Dlatego począwszy od dziś, przez pół roku, w ka- 
żdą trzecią niedzielę miesiąca, przy wyjściu z ko- 
ścioła przedstawiciele Oazy rodzin będą zbierać 
ofiary do puszek na ten cel. Można także doko-
nywać wpłat na konto parafii: Bank Spółdzielczy 
w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 
2002 0075 5825 0001 – z zaznaczeniem „Rodzina 
rodzinie”. Niech miłosierny Bóg swym błogosła-
wieństwem wynagrodzi każdemu, kto modlitwą 
oraz ofiarą wesprze chrześcijańskie rodziny do-
tknięte dramatem wojny w Syrii. 

ks. Tomasz Łata

Uchodźcy to nie liczby, tylko osoby, które 
mają twarze, imiona i historie życia, dlatego 
odpowiednio należy ich traktować.

Papież Franciszek



 1. Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia. 
W odpowiedzi na apel Biskupa naszej diece-
zji oraz przeżywany Rok Świętego Brata Al- 
berta, nasza parafia włącza się w akcję Cari-
tas Polska „Rodzina rodzinie”. Podobnie jak 
inne parafie w Polsce będziemy wspierać je-
dną rodzinę doświadczoną skutkami wojny 
w  Syrii. Począwszy od dziś, przez pół roku 
– w  każdą trzecią niedzielę miesiąca – przy 

wyjściu z kościoła przedstawiciele Oazy Ro-
dzin będą zbierać ofiary do puszek na ten cel.

 2. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę 
mieszkańcom Starych Bloków nr 15, 16 oraz 
17. W tym tygodniu prosimy mieszkańców 
bloków: 18, 20, 21.

 3. Dziękujemy za ofiary złożone podczas dzisiej-
szej składki specjalnej.

Ogłoszenia duszpasterskie
23 – 30 kwietnia

Dzięki życzliwości Księdza Proboszcza i Parafian, 
my – mali misjonarze ze Szkolnego Koła Misyjnego, 
zbieraliśmy podczas Dróg Krzyżowych datki na 
„Adopcję Serca”. Dziękujemy wszystkim, którzy 
wsparli naszą zbiórkę. Dzięki Waszej hojności 
udało się zebrać 1000 zł! Już wkrótce spełnimy 
nasze małe, misyjne marzenia i obejmiemy opie-
ką modlitewną i finansową potrzebujące dziecko 
z Afryki. W dowód wdzięczności przygotowali-
śmy kartki świąteczne wraz z życzeniami, które 
księża zanieśli do chorych. 

Szkolne Koło Misyjne „Dzieci-Dzieciom”

Szkolne Koło Misyjne 
dziękuje naszej Parafii



Intencje mszalne
23 – 30 kwietnia

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: ks. Eugeniusz Burzyk, 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

NIEDZIELA – 23 kwietnia
  7.00 † Tadeusz Kóska
  8.30 † Jerzy Sojka
10.00 † Irena Stachura w 9 r. śm.
10.00 † Zdzisław Cygoń
11.30  W 40 r. ślubu Eugenii i Kazimie-

rza z prośbą o dalszą opiekę dla 
całej rodziny

11.30  W intencji Tomasza – o błogosła-
wieństwo Boże oraz szczęśliwy 
powrót z wyprawy

18.00 † Mieczysław Kózka
PONIEDZIAŁEK – 24 kwietnia
  6.30 † Alicja Ligus
  6.30  W intencji Bogu wiadomej
18.00 † Helena Sojka z synami 

Ireneuszem i Jerzym
WTOREK – 25 kwietnia
  6.30 † Helena Fajferek
  6.30 † Kazimierz Grzywa
  6.30 † Wanda Nalepa
18.00  O zdrowie i Boże błogosławień- 

stwo dla Jolanty oraz Marka w 30 
rocznicę ślubu

ŚRODA – 26 kwietnia
  6.30 † Kazimierz Grzywa
  6.30 † Wanda Nalepa
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  † Stanisław Suwała, † Stefania 

Kozieł
CZWARTEK – 27 kwietnia
  6.30 † Kazimierz Grzywa
  6.30 † Wanda Nalepa
18.00 † Janina i Kazimierz Drewniak

PIĄTEK – 28 kwietnia
  6.30 † Kazimierz Grzywa
18.00 † Zbigniew Kowalczyk
SOBOTA – 29 kwietnia
  6.30 † Zdzisław Cygoń
  6.30 † Kazimierz Grzywa
  6.30 † Wanda Nalepa
18.00  W intencji Piotra z okazji 28 r. 

urodzin z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dal- 
szą opiekę Bożą, zdrowie i bło-
gosławieństwo

NIEDZIELA – 30 kwietnia
  7.00 † Irena Brzychcy w 3 r. śmierci
  8.30 † Marian Cacak w 5 r. śmierci
  8.30  O Boże błogosławieństwo dla 

sprzątających ze Starych Blo-
ków 12,13,14

10.00 † Bronisław Chrapek w 10 r. śm.
11.30 † Maria i Stanisław Jarzyna
18.00 † Anna Wójcik w r. śm.


