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z Proboszczem

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy
Pana!”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu
gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej
do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy 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 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”.
J 20, 24-31

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
również musieli mieć wątpliwości,
skoro Jezus pokazał im ręce i bok.

Szukając dowodów na potwier-

dzenie naszej wiary, albo niewiary, pamiętajmy, że to właśnie Jezus prowadzi rękę Tomasza, a on
bardzo chętnie się temu poddaje.

„Tak rozpoczęło się Święto Bożego Miłosierdzia”
W wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia Anioł
Pański przybył do Pałacu Apostolskiego w Watykanie, na trzecie piętro tego prastarego budynku, zbliżył się do sługi dobrego i wiernego
i wyszeptał mu łagodnie: „Wejdź do radości
twego Pana”.
Kardynał Angelo Sodano
„Tak rozpoczęło się święto Bożego Miłosierdzia” – powiedział na wiadomość o śmierci
Jana Pawła II kard. Franciszek Macharski do
kilkunastu tysięcy krakowian zgromadzonych
pod „Papieskim Oknem”. Ojciec Święty zmarł
w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego. To
święto sam ustanowił pięć lat wcześniej. Gdyby każdy kochający i opłakujący Jana Pawła II
człowiek zrobił po jego śmierci przynajmniej
jeden mały uczynek miłosierdzia, to zasadniczo zmienilibyśmy obraz swojej parafii, miasta
i całego kraju.

i kontemplacją. „Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia
o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie
– pisał w „Dives in misericordia”. W czasie
ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny zaskoczył
wszystkich nieplanowaną, przeszło półgodzinną modlitwą na Wawelu. Mimo, iż modlitwa ta
była transmitowana przez telewizję, to szczęśliwie zamilkli nawet komentatorzy. Wszyscy
Leszek Kołakowski wspomina jak pierwszy wpatrywaliśmy się w skupionego, modlącego
raz spotkał się z Janem Pawłem II.
się (katechizującego nas) Papieża,
Było to kilka tygodni po jego wyniejako doświadczając wewnętrzborze na Stolicę Piotrową. Powienej przemiany.
dział Ojcu Świętemu, że bardzo
Jan Paweł II był i nadal jest przez
dziękuje, iż znalazł czas i zechciał
nas podziwiany i adorowany. Niez nim porozmawiać, bo przecież
którzy ludzie obawiają się, że Polska
ma teraz cały świat na głowie. Pamoże stać się „Sanktuarium Jana
pież odpowiedział: „każdy z nas
Pawła II” i poprzestać na wznoszema cały świat na głowie”. Tymi
niu mu pomników, nadawaniu Jego
słowami przypomniał, że każimienia placom, ulicom, szkołom
dy człowiek jest odpowiedzialny
i różnym innym instytucjom. W czaza cały świat, bo nigdy nie wiesie pogrzebu Jana Pawła II na Jego
my, jak daleko sięgają skutki natrumnie położono otwarty Ewangeliarz, któreszych słów i naszego postępowania. Życie
go karty intensywnie przewracał silny wiatr.
i Pontyfikat Jana Pawła II to dla nas wezwanie
Wydawało się, że strony własną ręką przedo nieustannego świadectwa. Ojciec Święty
wraca sam Jan Paweł II, jakby przypominając
wiele razy powtarzał, że człowiek naszych czanam o życiu w zgodzie z Ewangelią, przesłaniu
sów chętniej słucha świadków aniżeli nauczymiłosierdzia i obowiązku głoszenia „dobrej nocieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są
winy”. W pewnym momencie Ewangeliarz zoświadkami.
stał zamknięty silnym podmuchem wiatru, tak
Nie jest możliwe świadectwo, miłosierdzie jakby nasz ukochany, ale mało słuchany Ojciec
czy miłość do drugiego człowieka bez modli- Święty dał nam ostatnie polecenie: skończyło
twy. Decyzje Jana Pawła II i jego spotkania się nauczanie, czas na świadectwo.
z ludźmi zawsze poprzedzone były modlitwą
Ks. Eugeniusz Burzyk

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
12 – 19 kwietnia 2015
1. My kapłani pragniemy wyrazić radość
z tego, że tak wielu parafian uczestniczyło w liturgii Triduum Paschalnego, a także
z faktu, że prawie wszyscy uczestnicy liturgii
przyjmowali Komunię Świętą. Jest dla nas
wielką radością, że w Wielkim Tygodniu
wyspowiadaliśmy aż tylu parafian; raduje
nas to, że każdego dnia Triduum tak długo
udzielaliśmy Komunii Świętej. Niech Zmartwychwstały Jezus uczy nas pozytywnego
patrzenia na otaczającą rzeczywistość.
2. Dziękujemy za przygotowanie kościoła i liturgii na Święta Zmartwychwstania.
Przede wszystkim kapłanom za posługę
w konfesjonale. Służbie Liturgicznej, Panu
Kościelnemu, Panu Organiście, Chórowi
„Canticum novum” i scholi. Podziękowanie dla Grupy Teatralnej „Czwarta Ściana”
i Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach za przygotowanie Grobu Pańskiego, a także dla pełniących przy nim straż, przede wszystkim
dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Jawiszowic. Dziękujemy młodzieży za przygotowanie Ciemnicy. Podziękowania dla górników
i strażaków, którzy ze swoimi sztandarami
uczestniczyli w Mszy Wigilii Paschalnej,
członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich
z Jawiszowic oraz przedstawicielom grup
działających w parafii.
3. Dzisiaj podczas Mszy Świętej o godzinie
11.30 obchodzimy rocznicę Pierwszej Komunii Świętej.

4. W piątek – 17 kwietnia po wieczornej Mszy
Świętej, z racji trzeciego piątku miesiąca, odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego.
5. Zapraszamy do skorzystania z kiermaszu
książek. Dzisiaj ponad 200 nowych pozycji
książkowych i albumowych, z których dochód przeznaczony jest na prace remontowe w parafii.
6. Przypominamy, że ofiarę za zarezerwowane intencje należy uregulować najpóźniej 3 tygodnie przed odprawieniem Mszy
Świętej. Jeżeli ktoś tego nie zrobi, to będzie znaczyło, że rezygnuje z rezerwacji
i w tym terminie zostanie odprawiona inna
intencja.
7. Zapraszamy na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic – w dniu
9 maja br. W programie: Msza Święta,
dróżki Matki Bożej, nawiedzenie kościoła
parafialnego Karola Wojtyły, zwiedzanie
domu rodzinnego i muzeum Jana Pawła II.
Wyjazd o godz. 7.00, koszt 45 zł, zapisy
u Pana Kościelnego w zakrystii. Tel. kontaktowy: 32 737 28 85.
8. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę rodzicom dzieci klas III, które obchodzą rocznicę komunii. W tym
tygodniu troskę o nasz kościół powierzamy mieszkańcom ulic: Obozowej (prawa)
i Liliowej. Zapraszamy w piątek po wieczornej Mszy Świętej.
9. Dziękujemy za ofiary na prace remontowe.

MARZEC 2015

Chrzty:

Zapowiedzi:

Pogrzeby:
† Tadeusz Wajdzik, lat 86
† Czesław Jasiewicz, lat 84
† Elżbieta Bielenin, lat 62
† Edward Wolas, lat 73
† Czesław Pasko, lat 74
† Helena Micor, lat 89
† Stanisław Łach, lat 79
† Stanisław Kotowoda, lat 61
† Zofia Przewoźnik, lat 86

INTENCJE MSZALNE
12 – 19 kwietnia 2015
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA – 12 kwietnia
7.00 † Alicja Czernicka w 20 r. śm.
8.30 † Tadeusz Jarosz
10.00 † O błogosławieństwo Boże
dla Bartosza w 25 r. ur.
11.30 Rocznica I Komunii Świętej
11.30 Roczki: Gabriela Matyjasik
18.00 W intencji Ojczyzny oraz za dusze
96 członków polskiej delegacji, na czele
z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim, którzy zginęli 5 lat temu w katastrofie lotniczej
w drodze na upamiętnienie 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.
18.00 † Otylia Jasińska

dla V Róży Kobiet, o błogosławieństwo Boże dla sprzątających z bloku
nr 7 z os. Słowackiego, † Halina Skrzypiec, † Władysława Szymczak w 7 r. śm.,
† Stanisław Łach

CZWARTEK – 16 kwietnia
6.30 † Daniel Piętoń
6.30 † Helena Pastuszka
6.30 † Józef Papla
18.00 † Józef Kołek oraz Adam Kluzowicz
		
PIĄTEK – 17 kwietnia
6.30 † Czesław Grzywa
6.30 † Helena Pastuszka
6.30 † Józef Papla
PONIEDZIAŁEK – 13 kwietnia
6.30 † Władysław Żak
18.00 † Józef Walus w 4 r. śm.
6.30 † Stanisława Paszek
		
6.30 † Czesław Gębicki
SOBOTA – 18 kwietnia
18.00 † Mieczysław Kózka
		
6.30 † Andrzej Kostuś w 20 r. śm.
WTOREK – 14 kwietnia
6.30 † Czesław Grzywa
6.30 † Helena Pastuszka
6.30 † Czesław Gębicki
6.30 O opiekę NMP i Św. Jana Pawła II
6.30 Za sprzątających z bloku
dla Agnieszki z okazji 40 r. ur.
nr 9 z os. Słowackiego
18.00 Rezerwacja (Śliwa)
18.00 † Stanisława i Marian Balcarek
		
18:00 † Aniela Nycz
NIEDZIELA – 19 kwietnia
		
ŚRODA – 15 kwietnia
7.00 † Anna Michewicz
8.30 † Antoni i Czesława Korczyk w r. śm.
6.30 † Czesław Grzywa
10.00 † Stefania i Kazimierz Saniuta
6.30 † Helena Pastuszka
z synem Janem
6.30 † Józef Papla
11.30 † Antoni Faruga
18.00 Wotywna do NMP Bolesnej:
18.00 † Tadeusz Kóska
o zdrowie i błogosławieństwo Boże
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