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Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie 
wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten 
jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, 
jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają 
jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kie-
dy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za 
nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz 
będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych”. Tę przypowieść 
opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mó-
wił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: „Zaprawdę, zapraw-
dę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przy-
szli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich 
owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zba-
wiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko 
po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce 
miały życie i miały je w obfitości”. 

J 10, 1-10

Jezus – Dobry Pasterz stawia wysokie wymagania, przestrzega nas 
przed fałszywymi prorokami.

Szymon Hołownia pisze o guru, idolach, liderach i trenerach, którzy 
cieszą się dużym wzięciem.

Dlatego, bo zamiast krzyczeć i upominać, „docieplają” nas, popra-
wiają nasze samopoczucie.

Niedzielne espresso           z Proboszczem
4.   N i e d z i e l a    W i e l k a n o c n a

Jak rozpoznać dobrego pasterza?
Dobry pasterz w przeciwieństwie do „złodziei” i „rozbójników” nie tylko 
oddaje życie za swoje owce, ale przede wszystkim stawia wysokie wy-
magania, bo jego podstawowym celem nie jest zapewnienie człowiekowi 

szczęścia na ziemi, ale doprowadzenie go do nieba. „Musicie od siebie wymagać, nawet, gdyby inni od was 
nie wymagali” – uczył święty Jan Paweł II.
Czy tylko kapłani są pasterzami?
„I ty jesteś pasterzem. Masz ludzi, którzy są zachwyceni Twoją osobą. Wpatrzeni w Ciebie, słuchają każdego 
Twojego słowa, obserwują Twoje poczynania. Tak, jak i gorszą się wszystkim tym, co jest nie tak, jak być 
powinno w Twoim życiu. Doskwiera im Twoja niedojrzałość, bolą ich Twoje błędy, cierpnie im skóra na widok 
Twoich niezdarnych poczynań” – pisał ks. Mieczysław Maliński. ks. Eugeniusz Burzyk



Dzień otwarty  
w Seminarium Duchownym

Klerycy Seminarium Krakowskiego zaprasza-
ją na dzień otwarty, który odbędzie się w sobo-
tę – 13 maja pod hasłem: „Kuźnia możliwości”.
Seminarium to „instytucja zamknięta”, w której pod czujnym okiem przełożonych kształtują się 
kandydaci do kapłaństwa. Klerycy pragną pokazać, w jaki sposób przygotowują się do kapłaństwa, 
bez retuszu i łagodzenia. Raz do roku dostęp do seminarium mają absolutnie wszyscy. Obiecują, że 
dołożą wszelkich starań, aby wizyta w seminarium obfitowała w wiele atrakcji. Jedną z nich będzie 
koncert seminaryjnego zespołu „Rock Miłosierdzia”.
Między godziną 9.00 a 15.00 możliwe będzie zwiedzanie budynku przy ulicy Podzamcze 8. Na tę 
okazję klerycy przygotowali specjalny program, w którym zaprezentują swoje codzienne życie, pa-
sje, działalność duszpasterską i charytatywną oraz talenty artystyczne.
Nasz kleryk – Kamil Kubik, który przyjął w tym roku stój duchowny i posługę lektoratu, oprowadzi 
po budynku seminarium wszystkich parafian, którzy przybędą na dzień otwarty.



Kandydaci na pierwszy rok studiów powinni osobiście zgłosić się w Kurii Biskupiej w Bielsku-Białej 
(ul. Żeromskiego 5a) i złożyć następujące dokumenty:
– własnoręcznie napisane podanie 

o przyjęcie, skierowane do Rekto-
ratu Wyższego Seminarium Ducho-
wnego w Krakowie,

– życiorys,
– świadectwo maturalne [oryginał],
– świadectwo ukończenia szkoły 

średniej,
– aktualną metrykę chrztu świętego 

z adnotacją o przyjętym sakramen- 
cie bierzmowania,

– opinię księdza proboszcza,
– opinię katechety,
– świadectwo zdrowia,
– 6 fotografii.
Ponadto kandydat przychodzi do Kurii Diecezjalnej na spotkania: z Biskupem Ordynariuszem 
[w umówionym wcześniej terminie] oraz z Księdzem Wicerektorem i Ojcem Duchownym [w termi-
nie wyznaczonym].

 1. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Nie- 
dziela Dobrego Pasterza. Jest to dzień mo- 
dlitw o powołania do służby Bożej w Koście-
le. W szczególny sposób pamiętamy w modli-
twach o naszym kleryku – Kamilu Kubiku, któ- 
ry w tym roku przyjął strój duchowny i posłu- 
gę lektoratu. W sobotę – 13 maja klerycy 
naszego seminarium w Krakowie zapraszają 
na dzień otwarty. Między godz. 9.00 a 15.00 
możliwe będzie zwiedzanie budynku przy ul. 
Podzamcze 8. W tym dniu Parafialna Rodzina 
Radia Maryja organizuje pielgrzymkę do Se- 
minarium. W programie zwiedzanie Semina-
rium i Wawelu. Wyjazd sprzed Ośrodka Kultu-
ry o godz. 6.30. Koszt 30 zł, zapisy w zakrystii. 
Informacje pod nr tel. 609 322 346.

 2. Dzisiaj o godz. 14.00 zapraszamy dzieci spe-
cjalnej troski wraz rodzicami i opiekunami na 
Mszę Świętą do kaplicy naszego kościoła.

 3. W poniedziałek – 8 maja zapraszamy kobie- 
ty z naszej parafii oraz wszystkich parafian 
na wspólną modlitwę matek w intencji dzie- 
ci, wnuków oraz chrześniaków. Modlitwa od- 
będzie się po wieczornej Mszy Św., ok. godz. 

18.30, przed wystawionym Najświętszym Sa- 
kramentem. W dzisiejszym świecie dzieci bar-
dzo potrzebują modlitwy, dlatego zachęcamy, 
abyśmy przyszli jak najliczniej, ofiarując ten 
czas Jezusowi, a tym samym naszym dzieciom.

 4. W czwartek – 11 maja zapraszamy na kateche-
zę dla dorosłych z cyklu „Sakramenty Świę-
te”. Katecheza, nt. sakramentu małżeństwa, 
odbędzie się po wieczornej Mszy Świętej w sa- 
li konferencyjnej.

 5. W sobotę – 13 maja od godz. 9.00 zapraszamy 
do spowiedzi przed przyjęciem Sakramentu 
Bierzmowania.

 6. Również w sobotę –  po Mszy Świętej wieczor-
nej – zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie 
z procesją wokół kościoła. 

 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę 
mieszkańcom Starych Bloków 22 i 23. W tym 
tygodniu prosimy o pomoc rodziców kandyda-
tów do bierzmowania.

 8. W przyszłą niedzielę – 14 maja składka na pro- 
wadzone prace remontowe.

Ogłoszenia duszpasterskie
7 – 14 maja

Informacje dla kandydatów



Intencje mszalne
7 – 14 maja

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; korekta: ks. Tomasz Łata  

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

NIEDZIELA – 7 maja
  7.00 † Józef Błaś z rodzicami
  8.30 † Stanisław i Maria Kolasa w 8 r. śm.
10.00  W intencji Stanisławy Kowalskiej 

z okazji 90 rocznicy urodzin z po- 
dziękowaniem za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze

10.00 † Stanisław Winczowski
11.30 † Adam Salepa w 3 r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Emil Nycz

PONIEDZIAŁEK – 8 maja
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla Sta-

nisława Jaromina w dniu imienin
  6.30 † Stanisław Sekuła z rodzicami
18.00 † Stanisław Andryszczak

WTOREK – 9 maja
6.30 † Stanisław Żaba
6.30 † Kazimierz Grzywa
6.30 † Sylwester Majewski
18.00  O Boże błogosławieństwo i zdro-

wie w rodzinie

ŚRODA – 10 maja
  6.30 † Stanisław Żaba
  6.30 † Sylwester Majewski
  6.30 † Halina Grodowska
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  za †† wypominanych w rocznych 

wypominkach, † Kornelia (1 r. śm.) 
i Ignacy Janik, † Stefania Kozieł, 
† Bonifacy Kruk, † Władysław Gli- 
niak, † Zofia Skocz w 23 r. śmierci, 

  † Marian Pałka z teściami, † Hele-
na Fajferek, † Marek Siwicki, † Jan 
Kucharski w 2 r. śm., † Bronisława 
i Paweł Koy, † Filomena i Jan Kozik

CZWARTEK – 11 maja
  6.30 † Anna i Jan Zabawa w r. śmierci
  6.30 † Sylwester Majewski
  6.30 † Halina Grodowska
18.00 † Krzysztof Naglik w 3 r. śmierci
PIĄTEK – 12 maja
  6.30 † Kazimierz Kubica
18.00 † Stanisław Naglik w r. śmierci
SOBOTA – 13 maja
  6.30 † Eleonora Roszak z synem 

Mieczysławem
  6.30 † Kazimierz Kubica
  6.30 † Sylwester Majewski
  6.30 † Halina Grodowska
18.00  O Boże błogosławieństwo i zdro- 

wie dla I Róży Kobiet i ich rodzin, 
dla Mieczysława z okazji 80 r. uro- 
dzin, dla Marii i Agnieszki, † Sta- 
nisława Stanek, † Zofia Mikołaj-
czyk, † Stanisław Kobylański z żo- 
ną Karoliną, † Bonifacy Kruk, † He-
lena Fajferek, † Henryk Apryas

NIEDZIELA – 14 maja
  7.00 † Regina Tchurzewska w 7 r. śm.
  8.30 † Władysław Ryszka z rodzicami
10.00 † Helena i Józef Nycz oraz Roman 

Krawczyk
11.30  Roczki: Aleksander Sobol
18.00 † Agnieszka i Jan Juras


