
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, 
kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzie-
liśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zoba-
czę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie 
włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kie-
dy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus 
przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój 
wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zo-
bacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedo-
wiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg 
mój!”. Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosła-
wieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których 
nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisa-
no, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście 
wierząc, mieli życie w imię Jego.
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Na płótnie Caravaggia Niewierny Tomasz skupiony Apostoł wkłada 
palec w ranę Jezusa, jakby chciał do niej zajrzeć, a On trzyma go za 
rękę, penetrując ranę jego palcem.
Nazywając Tomasza niewiernym, potępiając jego postawę, zwróćmy 
uwagę na fakt, że inni uczniowie także musieli mieć wątpliwości, 
skoro Jezus pokazał im ręce i bok.
Szukając dowodów na potwierdzenie naszej wiary, a czasem na po- 
twierdzenie niewiary, pamiętajmy, że to Jezus prowadzi rękę Toma-
sza, a on chętnie się temu poddaje.

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

Świąteczne espresso             z Proboszczem

2.  Niedz ie la  Wie lkanocna

Michelagelo Caravaggio, Niewierny Tomasz 
Galleria degli Uffizi, Florencja



Uroczyste obchody Triduum Paschalnego
Około 4 tysięcy wiernych uczestniczyło w Triduum Paschalnym. W Wielki Czwartek podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej 
proboszcz ks. Eugeniusz Burzyk zaprezentował nową monstrancję, z dużą hostią o średnicy 20 centymetrów. Po Mszy 
Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy – odnowionej dolnej kaplicy, symbolizującej więzienie, w któ-
rym Jezus spędził noc przed męką. W Wielki Piątek podczas Liturgii Męki Pańskiej wszyscy wierni mieli możliwość 
osobistej adoracji krzyża; na zakończenie kapłani przenieśli Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego w bocznej 
kaplicy. W Wielką Sobotę, po uroczystej Liturgii Wigilii Paschalnej, odbyła się procesja rezurekcyjna wokół kościoła.
Podziękowania dla: ks. Pawła Wawaka, Służby Liturgicznej, Kościelnego i Organisty za przygotowanie wszystkich uro-
czystości; chóru „Canticum Novum” oraz młodzieżowego zespołu muzycznego za śpiew podczas Liturgii; pocztów sztan-
darowych górników z naszej kopalni i strażaków OSP z Jawiszowic; Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Jawiszowic, 
która przez całą Wielką Sobotę pełniła straż przy Grobie Pańskim; Parafialnego Zespołu Charytatywnego, który pod-
czas błogosławienia pokarmów zorganizował zbiórkę żywności dla potrzebujących rodzin naszej parafii. Specjalnie 
podziękowania dla anonimowych osób, które ufundowały monstrancję, kustodiom i nowy paschał.

Projekt i realizacja Ciemnicy oraz Grobu Pańskiego: ks. Eugeniusz Burzyk, Ryszard Dzień, Mariola Galas.









NIEDZIELA – 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

PONIEDZIAŁEK – 29 kwietnia
  6.30 † Maria Gomularz
  6.30 † Anna Szewczyk
18.00  † Barbara Kozioł
18.00 † Zofia Soja

WTOREK – 30 kwietnia
  6.30 † Jerzy Juras
18.00 † Stanisław Suwała w 4 r. śmierci 

ŚRODA – 1 maja
  6.30  † Maria Stadlik
  6.30 † Henryk Zajas
18.00  Przez wstawiennictwo Matki Bożej Bo- 

lesnej: o błogosławieństwo Boże dla 
mieszkańców i sprzątających ze Starych 
Bloków nr 46; † Zygmunt Jakubowski; 
† Mieczysław Krauzowicz; † Julia Bassa- 
ra; † Wacław Sajewicz; † Zofia Adamo-
wicz; † Maria Blarowska; † Władysław 
Grzywa.

CZWARTEK – 2 maja
  6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
  6.30 † Maria Stadlik
18.00  W intencji Ojca Świętego Franciszka, 

biskupów i kapłanów (Rodzina Radia 
Maryja)

18.00 † Irena Chrapek

PIĄTEK – 3 maja
  7.00 † Irena Brzychcy w 5 r. śmierci
  8.30 † Tadeusz Goc
10.00 † Józef Kachel z rodzicami
11.30 † Edward Tatar w 31 r. śmierci
18.00  W intencji dzieci przygotowujących 

się do I Komunii św. (NSPJ)
SOBOTA – 4 maja
  6.30 † Aleksander Zemlik w 3 r. śmierci
  6.30 † Maria Stadlik
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski  

z prośbą o błogosławieństwo Boże  
dla Alicji i Jana

NIEDZIELA – 5 maja
  7.00 † Fryderyk Jankowski w 10 r. śmierci
  8.30 † Stanisław Winczowski
10.00 † Helena i Józef Nycz oraz Roman 

Krawczyk
11.30  Dziękczynna za otrzymane łaski  

z prośbą o błogosławieństwo Boże  
dla Zofii z okazji 50 urodzin

18.00 †  Aniela Paszek
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Intencje mszalne

Ogłoszenia parafialne
 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na Uniwersytet Papie- 

ski Jana Pawła II w Krakowie i Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 2. Po wieczornej Mszy w sali konferencyjnej spotkanie ucze- 

stników tegorocznej pielgrzymki do Ziemi Świętej.
 3. Od środy – 1 maja rozpoczynamy nabożeństwa majowe. 

Zapraszamy codziennie o godz. 17.30. W tym dniu kance- 
laria parafialna będzie nieczynna. 

 4. W pierwszy czwartek miesiąca – 2 maja spowiedź od 
17.00 do 18.00. Po wieczornej Mszy w sali konferencyjnej 
spotkanie Rodziny Radia Maryja i Czcicieli NSPJ.

 5. W piątek – 3 maja obchodzimy uroczystość NMP Królo-
wej Polski. Msze Święte w porządku niedzielnym. Jest to 

dzień modlitw w intencji emigracji polskiej. Nie obowią-
zuje post oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 6. W sobotę – 4 maja od 9.00 odwiedziny chorych parafian.
 7. W przyszłą niedzielę – 5 maja, o godz. 14.00 w dolnej ka- 

plicy, Msza Święta dla dzieci specjalnej troski, ich rodzi-
ców i opiekunów.

 8. Również w przyszłą niedzielę do puszek składamy trady-
cyjne ofiary na diecezjalne Radio „Anioł Beskidów”.

 9. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę mieszkań-
com Starych Bloków nr 49 i 50. W tym tygodniu prosimy 
mieszkańców bloku nr 1 z Osiedla Paderewskiego.

 10. Zapisy do Wambierzyc i Henrykowa w zakrystii.


