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Niedzielne espresso           z Proboszczem

Płakać czy nie płakać?
Zdarza się, iż podczas modlitwy czy Mszy Świętej wzruszamy się, czasem w naszych oczach poja-
wiają się łzy. Jest to rzecz naturalna, bo sfera uczuciowa jest równie ważna jak rozum. Są takie sytu-
acje, w których główną rolę powinien odgrywać rozum, ale są i takie, kiedy wskazane jest okazanie 
uczuć. Starajmy się zachować równowagę między rozumem a uczuciami.

ks. Eugeniusz Burzyk
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Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spo-
czywającego w grobie. […] Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: „Oto jak 
go miłował”. Niektórzy z nich powiedzieli: „Czy Ten, który otwo-
rzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?”. A Je-
zus ponownie okazując wzruszenie głębokie przyszedł do grobu. 
Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: „Usuń-
cie kamień”. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: „Panie, już 
cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie”. Jezus rzekł do 
niej: „Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę 
Bożą?”. Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: 
„Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie 
zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to 
powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał”. To powiedziaw-
szy, zawołał donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. 
I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz 
jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie go 
i pozwólcie mu chodzić”. 

J 11, 1-45

„Osobowość pozbawiona emocji jest nijaka – w jaką formę ją 
włożysz, taki przybierze kształt. Taka «świętoszkowata ameba» nie 
jest ideałem życia chrześcijańskiego” – uważa o. Michał Adamski.

Mogłoby się wydawać, że Synowi Bożemu, który może zaradzić 
wszelkim ludzkim cierpieniom i problemom, uczucia nie są potrze-
bne. Jednak na wieść o śmierci Łazarza Jezus wzruszył się i zapłakał.

W filmie Dekalog I syn niewierzącego, zafascynowanego nauką in- 
żyniera, pyta ciocię: „Czy wierzysz, że Pan Bóg istnieje?”. Zamiast od-
powiedzi przytuliła go mocno do siebie i powiedziała: „Czujesz?”.





22. rocznicę powstania obchodziła – w poniedziałek, 
27 marca – działająca przy naszej parafii Grupa Ano-
nimowych Alkoholików „Hypomone”. W języku grec-
kim słowo to oznacza wytrwałość i cierpliwość, które 
muszą cechować trzeźwiejącego alkoholika. 
Mszy Świętej, w czasie której śpiewał parafialny ze-
spół młodzieżowy, przewodniczył proboszcz ks. Euge-
niusz Burzyk. W kazaniu zacytował Aleksandra Soł-
żenicyna: „Władza bez uznania nad sobą Siły Wyższej 
jest dla człowieka trucizną”. Nawiązując do Ewange-
lii wskazał na postawę urzędnika królewskiego, który 
mimo iż miał władzę nad ludźmi, to dopiero gdy uznał 
władzę Boga, jego syn został uzdrowiony. Przypo-
mniał radę św. Ignacego Loyoli: „Postępuj tak, jakby 
wszystko zależało od Ciebie; pamiętaj, że wszystko 
zależy od Boga”. Następnie w sali na piętrze kościoła 
odbył się miting otwarty, podczas którego wysłucha-
no rzeczowych i  wzruszających świadectw niepiją-
cych alkoholików.
Spotkania grupy AA odbywają się w poniedziałki o go- 
dzinie 18.00 – w salce na II piętrze kościoła.

Msza Św. i miting z okazji 
22. rocznicy Grupy AA

 1. Witamy w naszej parafii ks. Tomasza Chrzana, 
diecezjalnego wizytatora katechizacji, który 
prowadzi nasze rekolekcje. Plan rekolekcji, 
które będą trwać do środy włącznie, znajduje 
się na plakatach przy wejściu do kościoła, a ta- 
kże na naszych stronach internetowych. Spo- 
wiedź w czasie rekolekcji – w środę, w wyzna-
czonych godzinach. W tym dniu zapraszamy 
również chorych parafian, których odwiedza-
my co miesiąc w domu, na Mszę Św. o godz. 
11.00, a potem na spotkanie do sali konferen-
cyjnej. Bardzo prosimy o przywiezienie ich do 
kościoła, gdzie będą mogli przyjąć sakrament 
namaszczenia i skorzystać z sakramentu po- 
kuty. Przypominamy, że spowiedź przedświą-
teczna będzie tradycyjnie w Wielkim Tygo-
dniu: w poniedziałek, wtorek i środę.

 2. Dzisiaj o 17.15 zapraszamy na Gorzkie Żale. 
Podczas nabożeństwa zostanie zebrana skład-
ka na przygotowanie Grobu Pańskiego.

 3. W tym tygodniu pierwszy czwartek i piątek 
miesiąca. Spowiedź od godz. 17.00 do 18.00.

 4. W czwartek – 6 kwietnia ks. Adam zaprasza na 
katechezę dla dorosłych z cyklu „Sakramenty 
Święte”. Katecheza, na temat sakramentu ka-
płaństwa, odbędzie się po wieczornej Mszy  
w sali konferencyjnej.

 5. W piątek – 7 kwietnia zapraszamy na Drogę 
Krzyżową ulicami Jawiszowic i Brzeszcz, którą 
organizujemy wspólnie z parafią św. Urbana. 
Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 18.00 
Mszą w naszym kościele. Następnie ulicami: 
Wyszyńskiego, Mickiewicza, Park Osiedlowy, 
Lisowce, Lipową i Piastowską, udamy się do 
kościoła pw. św. Urbana.

 6. Przy stolikach z prasą można nabyć wielkano- 
cne świece na świąteczny stół, z których do-
chód przeznaczony jest na cele charytatywne.

 7. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę mie- 
szkańcom Starych Bloków 4, 5 i 6. W tym ty-
godniu prosimy mieszkańców bloków 7, 8 i 9.

 8. W sobotę – 8 kwietnia od 9.00 odwiedzimy 
tych chorych parafian, którzy nie mogli ucze-
stniczyć w Dniu Chorego podczas rekolekcji.

 9. Za tydzień – 9 kwietnia, w Niedzielę Palmową, 
przed Mszą Świętą o godz. 11.30, poświęcenie 
Palm i uroczysta procesja dookoła kościoła. 
W tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Mło- 
dzieży, która zgromadzi się w kościele kate- 
dralnym. W naszej diecezji początek liturgii 
o godz. 13.30, przed kościołem Przenajświę-
tszej Trójcy w Bielsku-Białej.

Ogłoszenia duszpasterskie
2 – 9 kwietnia

Symbole, na które patrzymy codziennie z czasem po-
wszednieją i przestają do nas przemawiać. Podobna 
sytuacja może dotyczyć krzyża. Zwracamy na niego 
coraz mniej uwagi, chociaż zawieszony jest w  ko- 
ściołach, w różnych instytucjach, a przede wszystkim 
w naszych domach. Dopiero kiedy go zasłonimy, spo-
strzegamy brak tego ważnego znaku wiary i zbawie- 
nia. To może pomóc w pełniejszym przeżyciu ostat-
nich dni Wielkiego Postu i liturgii Wielkiego Piątku, 
podczas której krzyż zostaje uroczyście odsłonięty.

Dlaczego w 5. niedzielę 
Wielkiego Postu  

zasłaniamy krzyże?



NIEDZIELA – 2 kwietnia
  7.00 † Józef Perlik w 4 r. śmierci
  8.30 † Marian Kowalski w 5 r. śmierci
10.00 † Bolesław Galas z rodzicami  

oraz Anna i Michał Matusz
11.30  Roczki: Jakub Pacut
18.00 † Stanisław Bryła w 1 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 3 kwietnia
  8.00 † Wiesław Różański
  8.00 † Anna Milaniak
18.00 † Elżbieta i Kazimierz Kruczała

WTOREK – 4 kwietnia
  8.00 † Wiesław Różański
  8.00 † Anna Milaniak
18.00 † Anna i Władysław Warchał  

z córką Marią

ŚRODA – 5 kwietnia
  8.00 † Wiesław Różański
  8.00 † Anna Milaniak
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  za sprzątających z Bloków POM 

i  30. przy ul. Mickiewicza, za †† 
wypominanych w rocznych wypo- 
minkach, † Jan Kozak, † Tadeusz 
Baca, † Marek Kciuk, † Aniela Ba-
ran, † Anna Milaniak, † Michalina 
Adamczyk, † Alicja Ligus, † Kry-
styna Maj w 18 rocznicę śmierci, 
† Stefania Kozieł

CZWARTEK – 6 kwietnia
  6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
  6.30 † Bonifacy Kruk
  6.30 † Sylwester Majewski
18.00  W intencjach Radia Maryja

PIĄTEK – 7 kwietnia
  6.30  O dobre przeżycie rekolekcji 

wielkopostnych
18.00  Za parafian

SOBOTA – 8 kwietnia
  6.30 † Zdzisław Cygoń
  6.30 † Anna Milaniak
  6.30 † Bonifacy Kruk
  6.30 † Sylwester Majewski
18.00 † Marcin Czubaty w 25 r. śmierci

NIEDZIELA – 9 kwietnia
  7.00 † Leon Łukowicz w 8 r. śmierci
  8.30 † Jolanta Styczeń (10 r. śm.) 

z mężem Stanisławem
10.00 † Stanisław Dzidek w 2 r. śm.
11.30  Za parafian
18.00 † Stanisław Pabian

Adres parafii:
ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel. 794 795 794 
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Intencje mszalne
2 – 9 kwietnia

W dniu dzisiejszym przypada 12. rocznica śmier-
ci św. Jana Pawła II, który patronuje naszej pa-
rafii. Za jego wstawiennictwem polecamy Bogu 
wszystkie sprawy naszej wspólnoty, zarówno du- 
szpasterskie i katechetyczne, prowadzone pra-
ce remontowe, jak i osobiste, dotyczące naszej 
pobożności i religijności.


