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Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła
Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa:
„Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da
Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”. Rzekł do niej Jezus: „Brat twój
zmartwychwstanie”. Rzekła Marta do Niego: „Wiem, że zmartwychwstanie
w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym”. Rzekł do niej Jezus: „Ja
jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł,
żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz
w to?”. Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”. Jezus wzruszył się w duchu,
rozrzewnił i zapytał: „Gdzieście go położyli?”. Odpowiedzieli Mu: „Panie,
chodź i zobacz”. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: „Oto jak go miłował”. Niektórzy z nich powiedzieli: „Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie
mógł sprawić, by on nie umarł?”. A Jezus ponownie okazując wzruszenie
głębokie przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień.
Jezus rzekł: „Usuńcie 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 powiedziawszy, 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 wło-

Rozalia Bajer

żysz, taki przybierze kształt. Taka „świętoszkowata ameba” na
pewno 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 potrzebne. A jednak Jezus na wieść o śmierci Łazarza wzruszył
się i zapłakał.
W filmie Dekalog I syn niewierzącego, zafascynowanego nauką inżyniera, pyta ciocię: „Czy wierzysz, że Pan Bóg istnieje?”.
Zamiast odpowiedzi przytuliła go mocno do siebie i powiedziała: „Czujesz?”

Polecamy Paschaliki na stół wielkanocny
Przy stoliku z prasą, umieszczonym przy wejściu do kościoła od strony zakrystii, można
nabyć paschaliki na wielkanocny stół. Paschalik to mała świeca, wykonana na wzór dużego Paschału, który znajduje się w każdym
kościele, a symbolizuje Chrystusa. Poświęca
się go uroczyście i zapala w czasie wieczornej
Liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę.
Podczas poświęcenia i zapalania paschału kapłan kreśli na nim krzyż. Pięć otworów z czerwonymi ziarnami symbolizuje zbawcze rany
Chrystusa, natomiast cyfry bieżącego roku
i greckie litery Alfa i Omega (Α i Ω) oznaczają, że do Chrystusa należy czas i wieczność.
On jest początkiem i końcem. Następnie Paschał jest wnoszony w procesji do Kościoła z trzykrotnym śpiewem
„Światło Chrystusa”.
Paschalik można zapalić podczas wielkanocnego śniadania, ozdabiając stół jego światłem, które budzi w rodzinie nadzieję zmartwychwstania, szczególnie w obecnym czasie epidemii, kiedy to
nie będziemy mogli uczestniczyć w Liturgii Wielkiego Tygodnia,
a tym samym w wielkosobotniej Liturgii Światła.
Symboliczny Paschalik przypomina o religijnym charakterze Świąt
Zmartwychwstania, obecności Zmartwychwstałego Chrystusa w każdej sferze naszego życia, którego światło Ewangelii oświeca
drogę każdego człowieka. To światło wzywa nas do podążania za
Zmartwychwstałym Chrystusem i dawania świadectwa – oświetlania naszym bliźnim drogi do Boga. Nabywając Paschaliki wspieramy parafialne dzieła charytatywne.

WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE NA CZAS EPIDEMII
Od 26 marca 2020 roku podczas epidemii – aż do odwołania – obowiązują nowe wskazania duszpasterskie biskupa bielsko-żywieckiego Romana
Pindla, które zostają zastosowane w naszej parafii.
Uczestnictwo we Mszy Świętej
– Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym
została udzielona dyspensa od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej – aż do
odwołania. Wszyscy jesteśmy zagrożeni, gdyż
nie wiemy, ile osób nie wykazujących objawów,
może nas zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby
brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem
mediów. Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa.
– We Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie,
oprócz księży i diakonów sprawujących liturgię, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie więcej niż 5 osób.

– Chrzest i ślub z zachowaniem ograniczenia do
5 osób.
– Pogrzeby sprawujemy w formie uproszczonej.
Najpierw stacja na cmentarzu, potem Msza
Święta żałobna. Wszystko z zachowaniem ograniczenia do 5 osób (nie wlicza się pracowników zakładu pogrzebowego).
Nawiedzenie Kościoła
– W obecnej sytuacji prosimy nie nawiedzać
kościoła. Nie jesteśmy w stanie wypełnić zarządzeń państwowych ograniczających liczbę
osób przebywających w świątyni do 5.
Spowiedź Święta
– Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do
spowiedzi, jednak obecny stan epidemii unie-

możliwia nam wypełnienie tej praktyki. W parafiach nie będzie zatem spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej
drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu
doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów
przy najbliższej możliwej okazji. Jest to żal,
który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne (por. KKK 1452).
W przypadku wątpliwości można skontaktować
się telefonicznie z księdzem swojej parafii.
– Przypominamy wszystkim wiernym, że informacje i zachęty do spowiedzi przez telefon, internet czy maila są fałszywe i stanowią próbę
wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy. Nie
wolno na takie propozycje odpowiadać
Namaszczenie Chorych
– Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną
tylko w przypadku zagrożenia życia. Należy
umówić się z księdzem telefonicznie.

tylko przez Księdza Biskupa.
– Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana według normalnych terminów w kościołach parafialnych bez udziału wiernych.
– Nie będzie adoracji w ciemnicy i Bożym Grobie.
– Przypominamy, aby w Wielki Piątek zachować
post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
– Nie będzie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Błogosławieństwa pokarmów należy dokonać w czasie świątecznego śniadania w Niedzielę Wielkanocną w domu.
– Wiernych prosimy o uczestnictwo w liturgiach
przez środki masowego przekazu. Warto duchowo łączyć się ze swoja parafią. Zachęcamy
również do rodzinnej modlitwy, odprawienia
Drogi Krzyżowej, adoracji krzyża oraz medytacji Słowa Bożego w naszych domach.

Pierwsza Komunia Święta
– Pierwsza Komunia Święta będzie możliwa,
gdy wrócimy do normalnego funkcjonowania.
Wielki Tydzień
Termin zostanie ustalony wtedy przez Księdza
– W Niedzielę Palmową nie organizujemy proceProboszcza w porozumieniu z rodzicami danej
sji z palmami.
parafii.
– Msza Krzyżma Świętego będzie sprawowana

Ogłoszenia parafialne
1. Przypominamy, że w Mszy Świętej w niedziele oraz w dni powszednie, oprócz księży sprawujących Liturgię, mogą uczestniczyć tylko
osoby, które zamówiły intencję, jednak nie
więcej niż 5 osób. Ta zasada dotyczy także
chrztu, ślubu i pogrzebu. Do odwołania nie
będzie możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu oraz spowiedzi w zwyczajnej formie. Wierni powinni pojednać się z Bogiem
poprzez akt żalu doskonałego. Kościół w ciągu dnia będzie zamknięty.
2. Szczegółowe informacje, wraz z innymi wskazaniami Biskupa Ordynariusza, znajdują się
na parafialnej stronie internetowej:
		materdolorosa.pl.
3. Z racji stanu epidemii – w sobotę, 4 kwietnia,
zostaje odwołana katecheza przedchrzcielna
oraz dodatkowa msza chrzcielna w II Dzień
Świąt Wielkanocnych, 13 kwietnia o godz.
12.30. Rodziców kandydatów do chrztu prosimy o kontakt z kancelarią parafialną. Odwołany zostaje także objazd chorych [sobota,
4 kwietnia]. W przypadku zagrożenia życia
prosimy zgłaszać ich na numer parafialny:
794-795-794.
4. Informujemy, że intencje mszalne przyjęte na
czas rekolekcji [30 marca – 1 kwietnia] na
godz. 8.00 zostaną odprawione o godz. 6.30.

5. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na
utrzymanie funkcjonowania kościoła, jego
obejścia, plebanii i salek katechetycznych na
piętrze. Mimo minimalnej ilości wiernych na
niedzielnych Mszach, konieczne jest utrzymanie kościoła i jego obejścia, wraz z wszystkimi
pracownikami. Muszą zostać opłacone rachunki za prąd, gaz, opał, wodę i wszystkie inne,
związane z działaniem tak dużej instytucji jak
nasza parafia. Dziękujemy również wiernym,
którzy nie mogą być w kościele, a jednak regularnie wpłacają ofiary na konto parafii: Bank
Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze:
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001.
6. Ofiary można również składać w zakrystii,
przed i po każdej Mszy Świętej, w godzinach
urzędowania kancelarii, a przede wszystkim
do puszek w kościele, umieszczonych przy
wejściu od strony zakrystii.
7. Przy stolikach z prasą do nabycia paschaliki
na stół wielkanocny, z których dochód przeznaczony jest na cele charytatywne.
8. W bieżącym tygodniu za utrzymanie kościoła
w czystości odpowiedzialni są mieszkańcy bloku nr 1 z Osiedla Paderewskiego. Z powodu
epidemii rezygnujemy z osobistego sprzątania. Dziękujemy mieszkańcom wyznaczonego
bloku za ofiary, które mogą składać osobiście
w zakrystii lub wpłacić na konto parafii.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 29 marca

7.00 † Leszek Kramarczyk
8.30 † Zofia Przewoźnik w 5 r. śmierci oraz
Krystyna i Józef Gawęda
10.00 † Stanisława Drabek
11.30 † Adam Michalak w 13 r. śmierci
18.00 † Jerzy Sojka w 4 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 30 marca

6.30
6.30
18.00
18.00

†
†
†
†

Anna Piotrowska
Zofia Kubik
Józef Perlik w 7 r. śmierci
Eugenia Kęska

WTOREK – 31 marca

6.30 † Wanda Szulc w r. śmierci
18.00 † Emilia i Stanisław Kózka

ŚRODA – 1 kwietnia

6.30 †
6.30 †
18.00		
		

Adam Pędziwiatr
Krystyna Radwan
Za parafian
Intencje modlitewne przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców
i sprzątających ze Starych Bloków nr
42 i 43; † za zmarłych polecanych naszej modlitwie w wypominkach rocznych; † Zofia Kapusta; † Józef Zajas; † Józefa Wojnar; † Joanna Krawczyk-Trzaska; † Stanisława Drabek; † Anna
Piotrowska; † Stanisław Jastrząb;† Wła-

dysław Lachendro; † Ryszard Żmuda;
† Helena Moskała; † Jan Jarmundowicz.

CZWARTEK – 2 kwietnia
6.30		
6.30 †
18.00 †
18.00 †

W intencji misji i misjonarzy
Bronisława Witkowska
Konstancja Gocal
Aniela Odrowąż

PIĄTEK – 3 kwietnia

6.30 † Ryszard Cichoński
18.00 † Kazimierz i Elżbieta Kruczała
18.00 † Władysław Lachendro

SOBOTA – 4 kwietnia

6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†

Leszek Kramarczyk
Adam Pędziwiatr
Julia Bassara
Ryszard Wilkosz

NIEDZIELA – 5 kwietnia

7.00 † Katarzyna Kasprzycka
8.30		 O błogosławieństwo Boże dla mieszkańców i sprzątających ze Starych Bloków nr 45 oraz za zmarłych sąsiadów
z tego bloku: Jan i Stanisława Luber
10.00 † Bolesław Galas z rodzicami i teściami
11.30		 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę
MB dla Marii i Adama Kozik z okazji
50 rocznicy ślubu
18.00 † Edward Matysiak w 8 r. śmierci

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: Rozalia Bajer; 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. 500 127 217; e-mail: poligrafia@drukarniaslajd.eu

