
Świąteczne espresso           z Proboszczem
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 
ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień 
odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i 
do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Za-
brano 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, zobaczył 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 zwinię-
tą 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 po-
wstać z martwych.

J 20, 1-9

Małgorzata Baranowska przeprowadziła ankietę na temat: „Co ci 
się ostatnio przydarzyło szczęśliwego?”. Niemal każdy rozpoczynał 
swoją opowieść o nieszczęściu, które właśnie go dotknęło.

Kiedy Maria Magdalena zobaczyła kamień od grobu odsunięty, była 
przekonana, że ciało wykradziono. Czy dziś pomyślelibyśmy inaczej? 
Jezus nauczał nie tylko o śmierci, ale i o zmartwychwstaniu.

Biskup Grzegorz Ryś twierdzi, że polski katolicyzm ma charakter pa- 
syjny. W Wielkim Poście życie rozkwita, m.in. dzięki Drodze Krzyżo-
wej i Gorzkim Żalom, by na powrót oklapnąć po Wielkanocy.
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Niedz ie la  Zmartwychwstania

Niech  radość  i  nadzieja
Zmartwychwstania  Jezusa

przenika  nasze  codzienne  życie
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„Przygotowane przez was piękne palmy są nie 
tylko wyrazem uwielbienia Boga, ale także prze-
strogą przed niewiernością wobec Jego przyka-
zań; przypominają te chwile, kiedy zdradzamy Je- 
zusa i Jego Ewangelię. Ci sami ludzie, którzy rzu- 
cali płaszcze pod stopy Jezusa i wymachiwali pal- 
mami, kilka dni później krzyczeli, aby Go ukrzyżo- 
wać” – mówił podczas uroczystego poświęcenia 
palm proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk. „Niech 
te poświęcone palmy przypominają w Wielkim 
Tygodniu o Bogu; niech będą zachętą do skorzy- 
stania z sakramentu pokuty, przyjęcia Euchary- 
stii i uczestnictwa w Liturgii Triduum Paschalne- 
go, a potem radosnego świętowania Zmartwych- 
wstania Jezusa.
Liturgia rozpoczęła się o godz. 11.30 przed ko-
ściołem, gdzie została odczytana Ewangelia na 
temat uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, 
poświęcono przyniesione przez wiernych gałąz-
ki palmowe i odbyła się procesja wokół kościo-
ła. Następnie rozpoczęła się Msza Święta, pod-
czas której odczytano „Mękę Pańską” według św. 
Marka. Liturgię ubogaciła swoim śpiewem para-
fialna schola dziecięco-młodzieżowa.
Po Mszy św. proboszcz zaprosił wiernych do para- 
fialnej kawiarni na kawę, herbatę i domowe ciasto.

Niedziela Palmowa przestrzega przed niewiernością





Intencje mszalne

Adres parafii:
32-626 Jawiszowice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 20; tel. 794 795 794 

   www.materdolorosa.pl;      www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Zdjęcia: Jerzy Zajda; komiks: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska; grafika; Małgorzata Kuderska 

Korekta: ks. Tomasz Łata; redakcja: parafia@materdolorosa.pl
Konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze 
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001

Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD) 

tel. 510 890 007; e-mail: poligrafia@drukarniaslajd.eu; www.drukarniaslajd.eu

 1. Dzisiaj o godz. 17.30 zapraszamy na uroczyste 
nieszpory świąteczne.

 2. Jutro – w Poniedziałek Wielkanocny – Msze św. 
w porządku niedzielnym. Do puszek składamy 
ofiary na Katolicki Uniwersytet Papieski Jana Pa- 
wła II w Krakowie i Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski. O 14.00 zapraszamy dzieci specjalnej troski, 
wraz z rodzicami i opiekunami, na Msze. O 17.30 
zapraszamy na uroczyste nieszpory świąteczne.

 3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi bez-
pośrednio przed Mszę Świętą. Odwiedziny cho- 
rych były już przed Wielkim Tygodniem.

 4. W piątek, z racji obchodzonej oktawy Wielkanocy, 
nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych.

 5. Przy stolikach z prasą można jeszcze nabyć orygi- 
nalne ozdoby na świąteczny stół.

 6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę na 
prace remontowe mieszkańcom Starych Bloków 
nr 18, 20 i 21. W tym tygodniu prosimy rodziców 
dzieci, które w niedzielę będą obchodzić roczni-
cę Pierwszej Komunii Świętej. Rodziców i krew-
nych dzieci zapraszamy na uroczystą Mszę Świę-
tą o godzinie 11.30.

 7. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego, rozpo-
czynająca Tydzień Miłosierdzia. Do puszek przy 
wyjściu z kościoła będziemy składać ofiary na ce-
le charytatywne.

 8. W poniedziałek – 9 kwietnia w parafii św. Marcina 
rozpoczyna się kurs ewangelizacyjny „Alpha”.

Ogłoszenia duszpasterskie

ZMARTWYCHWSTANIE – 1 kwietnia
  7.00 † Marian i Janina Oleksy z rodzicami
  8.30 † Łukasz Gawęda i Mieczysław Raj
10.00 † Marian Kowalski w 6 r. śmierci
11.30  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Michała w 1 r. urodzin i dla Krzy- 
sztofa w 25 r. urodzin oraz o błogo-
sławieństwo dla całej rodziny

11.30 † Józef Gawęda w 20 r. śmierci
18.00 † Józef Perlik w 5 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 

– 2 kwietnia
  7.00 † Stanisław Bryła w 2 r. śmierci
  8.30 † Jerzy Sojka w 2 r. śmierci
10.00 † Wojciech Gucwa
11.30 † Ryszard Hnatyszyn w 20 r. śmierci
12.30   Msza Święta chrzcielna
18.00 † Edmund Kurek
WTOREK – 3 kwietnia
  6.30 † Rozalia Chojnacka
  6.30 † Ryszard Cichoński
18.00 † Emilia i Stanisław Kózka
ŚRODA – 4 kwietnia
  6.30 † Franciszek Gembala
  6.30 † Zofia Ossowska
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: 
  za †† wypominanych w rocznych wypo- 

minkach, † Paweł Andreas, † Janina 
Śliwińska, † Adam Jakubowski, † Ro- 
zalia Chojnacka, † Wiesław Ciesielski, 
† Barbara Łatanik, † Anna Grzywa, 
† Anna i Henryk Sójka

CZWARTEK – 5 kwietnia
  6.30  Za misje i misjonarzy
  6.30 † Zofia Ossowska
18.00  W intencjach Radia Maryja
PIĄTEK – 6 kwietnia
  6.30 † Bronisława Witkowska
  6.30 † Jan Tomasiczek
18.00 † Eugenia Jarnot
SOBOTA – 7 kwietnia
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla miesz- 

kańców i sprzątających z ulic Daszyń-
skiego, Drobniaka, Ofiar Oświęcimia

  6.30 † Halina Grodowska w 1 r. śmierci
  6.30 † Jan Tomasiczek
18.00 † Marcin Czubaty w 26 r. śmierci
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 

– 8 kwietnia
  7.00 † Amelia i Franciszek Majcher z rodziną
  8.30 † Zofia Przewoźnik w 3 r. śmierci
10.00 † Bolesław Galas z rodzicami oraz 

Maria Matusz
11.30  Rocznica I Komunii Świętej
18.00 † Jan Naglik w 39 r. śmierci


