
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 
ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od-
sunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do dru-
giego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana 
z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi 
uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń 
wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zo-
baczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem 
także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał 
leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem 
z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł 
do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. 
Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które 
mówi, że On ma powstać z martwych.
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„Obojętność to bierność, niechęć, nieczułość, niedbalstwo, ostatecz-
nie tylko lenistwo; a więc, tak czy inaczej, zło, przynajmniej marność” 
– pisze Jerzy Surdykowski.
Gdyby Piotr i Jan byli uczniami obojętnymi, spokojnym krokiem po-
szliby zobaczyć, co też takiego stało się z grobem Jezusa, jednak oni 
w pewnej chwili zaczęli biec.
Gianfranco Ravasi zwraca uwagę na słowo „tumiwisizm” – postawę 
obojętności, którą nazywa „sztandarem naszych czasów”; niestety, ce- 
chuje ona także ludzi młodych.

TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Świąteczne espresso             z Proboszczem

Niedz ie la  Zmartwychwstania

Niech Zmartwychwstały Chrystus pomaga 
przezwyciężać trudności dnia codziennego, 

a Jego Ewangelia inspiruje  
do pokonywania bierności i zniechęcenia.  

Niech wiara, nadzieja i miłość –  
będące skutkiem przeżycia  

Tajemnicy Zmartwychwstania – nadają sens 
naszym wysiłkom i przedsięwzięciom.

życzą  kapłani  i  katechetki naszej  parafii



Zapraszamy na 2. spotkanie „Szkoły Wiary”
O. dr Wit Chlondowski, który wygłosił wielkopostne rekolekcje, wraz ze wspólnotą „Zacheusz” 
z Cieszyna i z animatorami naszej parafii, zaprasza we wtorek – 23 kwietnia, o godz. 18.45, na 
drugie spotkanie „Szkoły Wiary”, które odbędzie się w dolnej kaplicy kościoła. Pierwsze, w którym 
uczestniczyło 90 osób, odbyło się 2 kwietnia. „Szkoła wiary” to cykl 7 spotkań [co 2 tygodnie] poma-
gających odkryć głębszą radość wiary. Zapraszamy zarówno dorosłych, jak i młodzież. Szkoła skon-
centrowana jest na ożywienie relacji z Bogiem jako kochającym Ojcem, Jezusem jako Zbawicielem 
oraz Duchem Świętym jako Przewodnikiem. W czasie „Szkoły” modlimy się, uwielbiamy Boga, po-
znajemy Pismo Święte i dzielimy się nim. To czas odkrywania radości przeżywania wiary w małej 
wspólnocie. 



Ogłoszenia parafialne
 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na pomoc syryjskiej 

rodzinie, którą nasza parafia objęła opieką. Dziękujemy 
parafialnej Oazie Rodzin za zaangażowanie w zbieranie 
ofiar na ten cel. O godz. 17.30 zapraszamy na uroczyste 
nieszpory świąteczne.

 2. Jutro – w Poniedziałek Wielkanocny – Msze Święte w po- 
rządku niedzielnym. Działająca w naszej parafii Oaza Dzie-
ci Bożych na każdej Mszy w ramach kazania zaprezen-
tuje krótkie przedstawienie świąteczne pt. „Dzień, w któ- 
rym umarł Chrystus”. Po Mszy św., przy wyjściu z kościo-
ła, będzie można złożyć ofiarę dla dzieci, przeznaczoną  
na ich tegoroczny wakacyjny wyjazd nad morze. Nieszpo-
ry świąteczne o 17.30.

 3. Również w Poniedziałek Wielkanocny o 14.00 w koście-
le Msza Święta dla dzieci specjalnej troski, ich rodziców 
i opiekunów. Po Mszy spotkanie w sali konferencyjnej.

 4. O. dr Wit Chlondowski, który wygłosił wielkopostne re-
kolekcje, zaprasza na drugie spotkanie „Szkoły Wiary”, 
które odbędzie się w najbliższy wtorek – 23 kwietnia 
o  18.45 w dolnej kaplicy. Zapraszamy zarówno doro-

słych, jak i młodzież. Przy stoliku z prasą, po prawej stro-
nie, można jeszcze nabyć książki polecane przez o. Wita.

 5. W czwartek – 25 kwietnia odbędzie się spotkanie dla kan- 
dydatów przygotowujących się do bierzmowania. Rozpo-
częcie Mszą św. o 18.00. Jest to jedno z ostatnich spotkań 
formacyjnych, obecność bezwzględnie obowiązkowa.

 6. W piątek, z racji obchodzonej oktawy Wielkanocy, nie obo- 
wiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 7. W niedzielę – 28 kwietnia do puszek będziemy składać 
tradycyjne ofiary na Katolicki Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II w Krakowie i Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 8. Również w przyszłą niedzielę, po Mszy św. wieczornej, 
spotkanie uczestników tegorocznej pielgrzymki do Ziemi 
Świętej.

 9. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dla klas 4 odbędzie 
się 12 maja podczas Mszy Świętej o godzinie 11.30.

 10. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę mieszkańcom 
Starych Bloków nr 47 i 48. W tym tygodniu prosimy 
mieszkańców bloków nr 49 i 50.



Zmartwychwstanie – 21 kwietnia
  7.00 † Stanisław Andryszczak z rodzicami  

i teściem
  8.30 † Łukasz Gawęda i Mieczysław Raj
10.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB dla Janiny 
i Czesława z okazji 50 rocznicy ślubu

11.30 † Józef i Maria Balcarek 
18.00 † Zofia Pabian w 1 r. śmierci
Poniedziałek Wielkanocny 

– 22 kwietnia
  7.00 † Stanisława Słoniszko
  8.30 † Marian i Janina Oleksy z rodzicami  

i zięciem Eugeniuszem
10.00 † Maria Przewoźnik w 35 r. śmierci
11.30 † Antoni Plata
12.30   Msza święta chrzcielna
18.00  Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II  
WTOREK – 23 kwietnia
  6.30  W intencji dziękczynno-błagalnej za 

Michała z rodziną
18.00 † Antonina Kramarczyk w 5 r. śmierci 

z mężem Franciszkiem i synem 
Stanisławem

ŚRODA –  24 kwietnia
  6.30   Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB dla Barbary 
i Krzysztofa z okazji 10 rocznicy ślubu

  6.30 † Wiesław Noworyta
18.00  Przez wstawiennictwo Matki Bożej Bo- 

lesnej: † ks. Franciszek Janczy; † Jan 
Łukowicz; † Ewa Czerwik; † Wanda 
Ptaszek; † Anna Maciejczyk; † Aniela 

Pikania; † Maria Kołodziej; † Franciszek 
Faruga w 6 r. śmierci i Anna Faruga 
w 4 r. śmierci; † Zofia i Jan Szczepański 
z synem Tadeuszem; † Celina Patora; 
† Stanisław Bieroński; † Zygmunt Ja- 
kubowski; † Bronisław Ślusarczyk z sy-
nem Zbigniewem

CZWARTEK – 25 kwietnia
  6.30 † Wiesław Noworyta
  6.30 † Maria Gomularz
18.00 † Ludwik i Maria Gocal
18.00 † Anna Wójcik w r. śmierci
PIĄTEK – 26 kwietnia
  6.30 † Aniela Wiercigroch
18.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB dla Krystyny 
i Teodora z okazji 50 rocznicy ślubu

18.00 † Janina i Kazimierz Drewniak
SOBOTA – 27 kwietnia
  6.30 † Zofia Łaczny
  6.30 † Maria Gomularz
  6.30 † Henryk Zajas
18.00 † Wojciech Gucwa
Niedziela Miłosierdzia 

– 28 kwietnia
  7.00 † Jan i Anna Zabawa
  8.30 † Marian Cacak w 7 r. śmierci
10.00 † Bronisław Chrapek
11.30 † Stefania i Franciszek Michalczyk  

z synem Stanisławem  
i babcią Marcelą

18.00 †  Maria i Stanisław Jarzyna

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy: o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców 
i sprzątających ze Starych Bloków nr 43. 
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy zmarłych: Jadwiga 
Hałat, Adam Szałaśny, Mieczysław Krauzowicz, Zofia Adamowicz, Władysław Kania, Julia Bassara, 
Wacław Sajewicz, Władysław Grzywa, Maria Blarowska, Zofia Łaczny, Maria Stadlik, Aniela 
Wiercigroch. Józef Ślusarczyk, Wiesław Noworyta, Maria Gomularz, Wanda Ptaszek, Ewa Czerwik, 
Mieczysław Luzarowski, Damian Grządziel, Józef Magdziak z synem Stanisławem, Ewa Mrula  
z synem Radosławem, Władysława Walkowicz z synem Stanisławem, Krystyna Żak, Krzysztof 
Garlicki, Wojciech Żak z żoną Marią oraz córkami Anną i Karoliną, Jan Faruga z żoną Teklą i rodziną, 
Jan Kucz z żoną Marią i rodziną, Anna Kubica z synem Władysławem.

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II
22 kwietnia 2019 – godz. 18.00
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