
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciem-
no, 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: „Zabrano 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 zwiniętą 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 powstać z martwych.
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso             z ProboszczemNiedzielne espresso             z Proboszczem

Zmartwychwstały Jezus to nie świąteczna figura w kościele,  Zmartwychwstały Jezus to nie świąteczna figura w kościele,  
ale realna Boska Osoba, która codziennie,  ale realna Boska Osoba, która codziennie,  

w każdej sytuacji jest z nami: w domu, w pracy,  w każdej sytuacji jest z nami: w domu, w pracy,  
w szkole i w każdym miejscu.w szkole i w każdym miejscu.

Pełnej świadomości obecności Zmartwychwstałego  Pełnej świadomości obecności Zmartwychwstałego  
w życiu, także w problemach związanych z epidemią, w życiu, także w problemach związanych z epidemią, 

życzą duszpasterze.życzą duszpasterze.

Rozalia  BajerRozalia  Bajer

Święty Serafin z Sarowa twierdził, że największym grzechem 
jest niewiara w Zmartwychwstanie Jezusa. To prawdziwy grzech, 
który zamyka człowiekowi drogę do wieczności.
Chociaż samego momentu Zmartwychwstania nikt nie widział, 
to o fakcie tym świadczą znaki: leżący w pustym grobie całun, 
zwinięta chusta oraz późniejsze spotkania z Jezusem. 
Dziadek Romana Brandstaettera na okładkach Biblii zapisywał 
daty śmierci swoich krewnych. – Dlaczego zapisujesz w Biblii 
imiona umarłych? – Bo jest księgą żywych – odparł.

Uroczystosc Zmartwychwstania Panskiego
,,,



Coraz więcej uczestników naszej internetowej MszyCoraz więcej uczestników naszej internetowej Mszy
W sumie ponad 700 osób uczestniczyło 5 kwietnia – 
w Niedzielę Palmową – w transmisji Mszy Świętych 
z naszego kościoła. Tyle było połączeń internetowych 
z naszą stroną na YouTube. Oglądających transmisję, 
czy też uczestniczących duchowo w Eucharystii, było 
zapewne o wiele więcej [w kościele w niedzielnych 
Mszach uczestniczyło w sumie 17 osób]. Piątkową 
transmisję Drogi Krzyżowej oglądało ponad 130 osób, 
a nabożeństwo Gorzkich Żalów z kazaniem pasyjnym 
– 150. Kamery monitorują kościół przez całą dobę. 
Cały czas rejestrujemy połączenia poszczególnych 
osób [poparte mailami], związane z uczestnictwem 
we mszy, nabożeństwami czy osobistą adoracją.
Od 28 marca wszystkie Msze Święte i nabożeństwa odprawiane w naszym kościele są transmitowane przez Inter-
net. Zapraszamy codziennie na Msze Święte o 6.30 i 18.00 – z kazaniem. Od 17.30 transmitowana jest adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy nie tylko do oglądania, ale przede wszystkim do duchowego uczestnictwa.

Sukces autorki naszych parafialnych komiksówSukces autorki naszych parafialnych komiksów
Rozalia Bajer [l. 12] – od lipca ubiegłego roku autorka naszych parafialnych komiksów – zajęła pierwsze miejsce 
w XI Ogólnopolskim Szkolnym Konkursie Literackim „Czas szkoły, czas dojrzewania”. W kategorii „Komiks” otrzy-
mała pierwszą nagrodę za pracę „Z biegiem czasu”. Już dwa lata temu znalazła się w gronie laureatów XXXIV Mię-
dzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej za swą mini-powieść 
pt. „Pieskie życie Fafika”.
Rozalia jest członkinią „Grupy Zadań Specjalnych” w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach – Osiedle 
Brzeszcze. Uczęszcza także na spotkania Oazy Dzieci Bożych. W parafii jest współautorką różnych inicjatyw, two-
rząc oprócz komiksów, grafiki i rysunki o tematyce religijnej. Od 9 miesięcy co tydzień tworzy komiks do parafialnej 
gazetki „Mater Dolorosa”. Nagrodzony czterostronicowy komiks można zobaczyć na naszej stronie internetowej: 
www.materdolorosa.pl.



 1. O 17.30 zapraszamy na transmisje nieszpo-
rów świątecznych.

 2. Jutro – w Poniedziałek Wielkanocny – Msze 
Święte w porządku niedzielnym. Nieszpory 
świąteczne o 17.30. Ze wszystkich Mszy św. 
oraz nieszporów będzie transmisja internetowa.

 3. W piątek, z racji obchodzonej oktawy Wielka-
nocy, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od po- 
karmów mięsnych.

 4. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary. W ubie- 
głym tygodniu podświetliliśmy specjalnymi lam- 
pami ledowymi krzyż w prezbiterium, popra-
wione zostało podświetlenie ołtarza, tak aby 
można je było regulować; podświetlona zo-
stała Matka Boża nad głównym wejściem do 
kościoła. Powoli kończymy prace remontowe 
na dolnym poziomie plebanii.

 5. Dziękujemy również wiernym, którzy nie mo- 
gą być w kościele, a jednak regularnie wpła- 
cają ofiary na konto parafii: Bank Spółdziel-
czy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 

  27 8446 1016 2002 0075 5825 0001. 
  Listy ofiarodawców są systematycznie umie-

szczane w gablocie przy głównym wejściu 
do kościoła, a także obok zejścia do dolnej 

kaplicy [od. ul. Wyszyńskiego]. Ofiary można 
również składać w zakrystii, w godzinach 
urzędowania kancelarii i do puszek w koście-
le, umieszczonych przy wejściu od strony za-
krystii.

 6. W przyszłą niedzielę składka specjalna uzu-
pełniająca na prace remontowe, głównie na za- 
płacenie rachunków za podświetlenie krzyża 
i Matki Bożej. Do puszek będziemy składać ofia- 
ry na pomoc syryjskiej rodzinie, którą nasza 
parafia objęła opieką.

 7. Polecamy prasę katolicką, a przede wszystkim 
nasz tygodnik „Mater Dolorosa”; w nim m.in. 
artykuł nt. komunii duchowej i statystyka za 
marzec. Do nabycia na stoliku przy zakrystii.

 8. Przy stoliku z prasą są jeszcze do nabycia pa-
schaliki na świąteczny stół, z których dochód 
przeznaczony jest na cele charytatywne.

 9. W tym tygodniu za utrzymanie kościoła w czy- 
stości odpowiedzialni są mieszkańcy bloku nr 
3 z Osiedla Paderewskiego. Z powodu epide-
mii rezygnujemy z osobistego sprzątania. Dzię- 
kujemy mieszkańcom tego bloku za ofiary, które 
mogą złożyć w zakrystii lub wpłacić na konto.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

Komunia duchowa podczas naszych transmisjiKomunia duchowa podczas naszych transmisji
W obecnej sytuacji epidemii, z powodu przepisów wprowadzonych 
przez władze świeckie i duchowne, większość wiernych nie może 
uczestniczyć we Mszy Świętej, a tym samym przyjąć Komunii Sa-
kramentalnej. Zarówno Episkopat Polski, poszczególni biskupi 
diecezjalni, jak i duszpasterze w swoich parafiach zachęcają do 
przyjmowania komunii duchowej.
Podstawą i warunkiem przyjęcia komunii duchowej jest tęsknota 
oraz pragnienie przyjęcia Jezusa Eucharystycznego. Skuteczność 
tej formy komunii [tzw. „duchowej”] zależy więc od żarliwości, tę-
sknoty i pragnienia jej przyjęcia. Jeśli są one szczere, wypływające 
z czystości intencji oraz serca, prowadzą do zjednoczenia z Jezu-
sem Eucharystycznym.

Obecnie najczęstszą formą przyjęcia komunii duchowej jest uczestnictwo we Mszy Świętej transmitowanej przez 
media, co znacznie ułatwia jej skuteczne i owocne przeżycie. Najlepiej przyjąć ją łącząc się duchowo z Eucharystią 
odprawianą w swoim kościele parafialnym. 
Do przeżywania transmisji Mszy Świętej konieczne jest przygotowanie, zarówno duchowe, jak i zewnętrzne, po-
przez stworzenie warunków. Dobrze jest wydzielić w mieszkaniu odpowiednie miejsce. Może to być prowizoryczny 
„ołtarz”, na którym znajduje się krzyż, świeczniki i Pismo Święte. Należałoby też wyłączyć telefon i w miarę możli-
wości poprosić domowników, aby nieświadomie nie przeszkadzali w tym akcie religijnym, ewentualnie zachęcić ich 
do uczestnictwa i wspólnego przeżywania.
Przyjęcie komunii duchowej zakłada stan łaski uświęcającej [brak grzechu ciężkiego]. Jeżeli zachodzi taka prze-
szkoda, to przed jej przyjęciem [zjednoczeniem się z Jezusem] należy wzbudzić akt żalu doskonałego, wypływają-
cego z miłości do Boga, który gładzi grzechy ciężkie. Chyba, że jest to stan trwania w grzechu ciężkim, kiedy nie 
jest możliwe rozgrzeszenie sakramentalne. W takiej sytuacji nie można mówić o komunii duchowej, jako pełnym 
zjednoczeniu Jezusem Eucharystycznym, zastępującym Komunię Sakramentalną. Kościół jednak nie lekceważy, ale 
docenia zaangażowanie duchowe takich ludzi [np. żyjących w związkach niesakramentalnych], chociażby dlatego, 
że z różnych, często ważnych rodzinnych powodów nie mogą od razu zmienić sytuacji, w jakiej się znaleźli. Ich mo-
dlitwa i pragnienie Boga są bardzo ważne dla nich samych i życia duchowego całej rodziny. Ich również, a nawet 
przede wszystkim, zapraszamy do przeżywania naszych codziennych internetowych transmisji Eucharystii.



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 
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Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD); tel. 500 127 217; e-mail: poligrafia@drukarniaslajd.eu

Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 12 kwietnia
  7.00 † Damian Grządziel
  8.30 † Wanda Ptaszek
10.00 † Stanisław Dzidek w 5 r. śmierci
11.30  Roczki: Maja Ochman. 
18.00 † Otylia Jasińska

PONIEDZIAŁEK – 13 kwietnia
  7.00 † Józef Gawęda w 23 r. śmierci
  8.30 † Edmund Kurek z córką Małgorzatą
10.00 † Stanisław Molenda
11.30 † Stanisław Żaba
18.00 † Maria i Stanisław Jarzyna

WTOREK – 14 kwietnia
  6.30 † Justyn Paleczny
18.00 † Leon i Elżbieta Wierońscy

ŚRODA – 15 kwietnia
  6.30 † Czesław Patora
  6.30 † Eugenia Kęska
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien- 

nictwo Matki Bożej Bolesnej: o błogo-
sławieństwo Boże dla mieszkańców 
i sprzątających ze Starych Bloków nr 
46; o błogosławieństwo Boże i opie- 
kę MB dla Heleny z okazji 83 urodzin; 
† Irena Roczyna; † Krzysztof Skut; 
† Józef Kawka.

CZWARTEK – 16 kwietnia
  6.30 † Irena Szalota w 1 r. śmierci
  6.30 † Józef Ligęza
18.00  † Jan i Maria Elżbieciak
18.00 † Justyn Paleczny

PIĄTEK – 17 kwietnia
  6.30 † Piotr Kopeć
18.00 † Kazimierz i Stefania Saniuta  

z synem Janem
18.00 † Maria Krauzowicz

SOBOTA – 18 kwietnia
  6.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławień- 

stwo Boże, opiekę MB i potrzebne ła-
ski dla Agnieszki z okazji 45 urodzin

  6.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-
stwo Boże, opiekę MB i potrzebne ła- 
ski w dorosłym życiu dla Miłosza 
z okazji 18 urodzin

  6.30 † Piotr Lacheta
18.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże dla Katarzyny i Adama 
z  okazji 50 urodzin i 25 rocznicy ślubu

NIEDZIELA – 19 kwietnia
  7.00 † Antoni Faruga
  8.30 † Stefania Broszkiewicz z dziećmi
10.00 † Stanisław Cacak w 2 r. śmierci
11.30 † Jan Niedziela
18.00 † Józef Gocal

Zmarli:
† Piotr Kopeć, lat 53
† Piotr Lacheta, lat 57
† Józefa Wojnar, lat 74
† Stanisława Drabek, lat 88
† Joanna Krawczyk-Trzaska, lat 44
† Rudolf Zemanek, lat 94
† Irena Roczyna, lat 62
† Krzysztof Skut, lat 58

Statystyka  Statystyka  
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