
Świąteczne espresso           z Proboszczem
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były za-
mknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to po-
wiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. […] Ale 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 po-
środku 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 odpo-
wiedział: „Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś, bo 
Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele 
innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wo-
bec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesja-
szem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedz ie la  Mi los ierdz ia  Bozego,, .

ks. Eugeniusz Burzyk

Kiedy wątpienie dotyczące wiary jest grzechem?
Gdy ktoś dobrowolnie, pochopnie i w sposób nieprzemyślany lekceważy to, co Bóg objawił i co 
Kościół podaje do wierzenia, albo też odmawia uznania tego za prawdziwe. Wątpienie może być 
jednak niedobrowolne, będące skutkiem niezawinionej chwiejności w wierze. Wówczas człowiek 
nie może przezwyciężyć zarzutów związanych z wiarą, dręczy go niepokój spowodowany jej nieja-
snością. Taka sytuacja może złagodzić, a nawet wykluczyć winę, jednak nie zwalnia z obowiązku 
przezwyciężenia tego stanu, np. przez lekturę czy modlitwę.

Charles Taylor krytykuje ludzi zbyt pewnych swojej wiary, którzy 
nie dopuszczają żadnych wątpliwości. Pozostają nieświadomi, śle-
pi, wewnętrznie stłumieni i zakleszczeni.

Dziwne, że Tomasz jest raczej negatywnym bohaterem. Dlacze-
go miałby ślepo uwierzyć Apostołom? Chciał rozpoznać Jezusa nie  
po chwalebnych czynach, tylko po ranach.

W Legendzie o świętym Marcinie, Święty spotykał Chrystusa 
w świetlistym wizerunku. Jednak – na podstawie brakujących ran 
– rozpoznał w nim przebranego Antychrysta.



W sumie prawie 4 tys. wiernych uczestniczyło w naszym kościele w liturgii Wielkiego Czwartku, 
Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty, której przewodniczył proboszcz ks. Eugeniusz Burzyk, w koncele-
brze 5 kapłanów oraz pochodzącego z naszej parafii o. Rafała Walczyka z Zakonu Paulinów. Podczas 
czwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej zapewnił parafian, że swoją obecnością, życiem sakramental-
nym i gorliwością umacniają kapłanów w powołaniu. W czasie liturgii Wielkiego Piątku zachęcił do 
przyjęcia codziennego krzyża świadomie i złączenia go z cierpieniem Jezusa. W Liturgii Wigilii Pa- 
schalnej przypomniał, że podczas tej najważniejszej Mszy w roku przeżywamy nie tylko Paschę Jezu-
sa – Jego przejście ze śmierci do Zmartwychwstania, ale także naszą Paschę – wewnętrzną przemia-
nę, związaną z nawróceniem, przejściem ze śmierci grzechu do życia w łasce uświęcającej.

Liczny udział wiernych w Triduum Paschalnym

Wielki Czwartek



Wielki Piątek



Wielka Sobota
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Zmarli:
† Barbara Hotloś, lat 58
† Leopold Szymla, lat 88
† Anna Grzywa, lat 85
† Janina Grabowska, lat 85
† Helena Łukasik-Paluch, lat 89
† Krystyna Bassara, lat 64
† Edward Walczyk, lat 84
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Zapowiedzi:
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 1. Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Miłosierdzia. Do 
puszek przy wyjściu z kościoła składamy ofiary 
na cele charytatywne.

 2. Jutro – 9 kwietnia obchodzimy Uroczystość Zwia- 
stowania Pańskiego. Jest to także Dzień Święto- 
ści Życia. Do puszek składamy ofiary na Diece- 
zjalny Dom Matki i Dziecka. Po Mszy wieczornej 
zapraszamy kobiety i wszystkich parafian, na „Mo- 
dlitwę Matek” w intencji dzieci, wnuków i chrze-
śniaków. Modlitwa odbędzie się po wieczornej 
Mszy przed Najświętszym Sakramentem. Po mo-
dlitwie zapraszamy na spotkanie i poczęstunek 
w naszej kawiarni.

 3. We wtorek – 10 kwietnia o 18.00, jak w każdy 
drugi wtorek miesiąca, zapraszamy na Mszę z mo- 
dlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Podczas na- 
bożeństwa każdy zostanie indywidualnie pobło-
gosławiony Najświętszym Sakramentem. W czasie 
adoracji można będzie skorzystać z modlitwy wsta- 

wienniczej, prowadzonej w kaplicy po prawej stro- 
nie prezbiterium.

 4. W czwartek – 12 kwietnia po Mszy wieczornej 
w sali konferencyjnej odbędzie się katecheza dla 
dorosłych nt. przykazań kościelnych.

 5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła oraz ofiarę 
na prace remontowe rodzicom dzieci, które dzi- 
siaj obchodzą rocznicę Pierwszej Komunii. 

  W  tym tygodniu prosimy mieszkańców Starych 
Bloków nr 22 i 23.

 6. W przyszłą niedzielę – 15 kwietnia składka spe- 
cjalna przeznaczona będzie na wymianę kolej-
nych okien w naszym kościele i prowadzone pra- 
ce remontowe. Do puszek będziemy składać ofiary 
na pomoc syryjskiej rodzinie, którą nasza parafia 
objęła opieką.

 7. Dzisiaj po Mszy Świętej zapraszamy do naszej ka- 
wiarni na piętrze kościoła na kawę, herbatę i do-
mowe ciasto.

Ogłoszenia duszpasterskie

NIEDZIELA – 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 

Anna Matusz
10.00  O zdrowie i błogosławieństwo Boże 

z okazji 18 urodzin
11.30  Rocznica I Komunii Świętej
18.00 † Jan Naglik w 39 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 9 kwietnia
  6.30 † Jan Tomasiczek
18.00 † Anna i Władysław Warchał  

z córką Marią
WTOREK – 10 kwietnia
  6.30 † Jan Tomasiczek
  6.30 † Emilia i Franciszek Marcak
18.00 † Mieczysław Kózka
ŚRODA – 11 kwietnia
  6.30 † Emilia i Franciszek Marcak
  6.30 † Rozalia Chojnacka
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: 
  † Stanisław Żaba w 1 r. śmierci, † Pa-

weł Andreas, † Adam Jakubowski, † Jan 
Tomasiczek, † Anna Grzywa

CZWARTEK – 12 kwietnia
  6.30  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla mieszkańców i sprzątających ze 
Starych Bloków nr 4, 5 i 6

  6.30 † Maria i Jan Porwisz z rodziną
18.00 † Otylia Jasińska
PIĄTEK – 13 kwietnia
  6.30 † Rozalia Chojnacka
  6.30 † Wanda Nalepa w 1 r. śmierci
18.00 † Janina i Kazimierz Drewniak
SOBOTA – 14 kwietnia
  6.30 † Leopold Szymla
  6.30 † Janina Grabowska
  6.30 † Helena Łukasik-Paluch
18.00  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Marii i Czesława w 50 r. ślubu
NIEDZIELA – 15 kwietnia
  7.00 † Katarzyna Kasprzycka
  8.30 † Stefania Broszkiewicz z córką Janiną
10.00  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

Danuty i Marka z okazji 40 r. ślubu
11.30  Roczki:  

Oliwier Stańczyk, Oskar Lekki
18.00 † Stanisław Dzidek


