
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, 
zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozma-
wiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali 
i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy 
ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: 
„Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?”. Zatrzymali się 
smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś 
chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się 
tam w tych dniach stało”. Zapytał ich: „Cóż takiego?”. Odpowiedzieli 
Mu: „To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potęż-
nym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi 
przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodzie-
wali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim 
dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych 
kobiet przeraziły nas: Były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, 
wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, 
iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, 
jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”. Na to On rzekł do nich: 
„O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, 
co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść 
do swej chwały?”. I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich pro-
roków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. 
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał 
iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku 
wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy 
zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, 
połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz 
On zniknął im z oczu.
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Rozalia  BajerRozalia  Bajer

W starożytnej Grecji zamknięte oczy symbolizowały nie kalectwo, ale 
zdolność widzenia na innym poziomie – głębiej, lepiej: „Paradoksalnie 
więc ślepi byli ci, którzy mieli przywilej widzieć więcej, a nie mniej”.
Uczniowie nie poznali Zmartwychwstałego Jezusa idącego z nimi do 
Emaus. Ewangelista tłumaczy, że ich oczy były „niejako na uwięzi”, 
co może oznaczać, że mieli własny, zbyt przyziemny obraz Jezusa. 
W filmie Wielka cisza, przedstawiającym życie w głównym klasztorze 
kartuzów we Francji, niewidomy mnich wyznaje, że codziennie dziękuje 
Bogu za ślepotę, gdyż dzięki niej bardziej żyje w wymiarze duchowym.

3. Niedziela Wielkanocna



Dlaczego Komunia Święta na rękę?Dlaczego Komunia Święta na rękę?
We wskazaniach duszpasterskich z 18 kwietnia 
br. biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel przypo-
mina, że nadal obowiązuje jego wcześniejsze za-
lecenie, dotyczące przyjmowania Komunii Świętej 
na rękę. W zaleceniu tym stwierdził, że wiernych 
należy stanowczo zachęcić, by przyjmowali Ko-
munię na rękę, natomiast osoby, które „mimo 
wszystko” decydują się przyjąć Komunię Świętą 
do ust, powinny podchodzić osobno, do innego 
szafarza [specjalnie do tego wyznaczonego], albo 
po osobach przyjmujących na rękę.
Podczas stanu epidemii przyjmowanie Komunii 
Świętej na rękę – dla zachowania bezpieczeństwa i zdrowia wiernych – jest w pełni uzasadnione. Ko-
munia do ust bywa czasem przyjmowana w sposób chaotyczny. Kontakt palców szafarza z językiem 
czy wargami przyjmującego zdarza się dosyć często. Jego ręce mogą więc nieświadomie służyć do 
przenoszenia różnych bakterii czy wirusów, także koronawirusa.

W naszym kościele najpierw podchodzą osoby, które przyjmują Komunię Świętą na rękę,  
później, po wyraźnej przerwie, osoby, które pragną przyjąć Komunię w sposób tradycyjny.

Sposób przyjmowania Komunii Świętej na rękę:
Lewą dłoń kładziemy na prawej w kształcie krzyża tworząc tron. Kapłan kładzie Hostię  

na lewej ręce, wierny na oczach kapłana prawą ręką wkłada Hostię do ust.

Dziękujemy za ofiary złożone w Oktawie WielkanocyDziękujemy za ofiary złożone w Oktawie Wielkanocy
Listy wiernych, którzy w dniach od 14 do 19 kwietnia złożyli ofiary w kopertach, wpłacili je na ban-
kowe konto parafii lub za pośrednictwem systemu CashBill, umieszczone zostały w gablocie przy 
głównym wejściu do kościoła oraz obok zejścia do dolnej kaplicy [od ul. Wyszyńskiego]. Ofiary są na 
bieżąco wpisywane do kartoteki parafialnej.
Wszystkim parafianom i gościom spoza parafii, również z innych diecezji, którzy w Oktawie Wiel-
kanocy [od 14 do 19 kwietnia] złożyli ofiary na prowadzone prace remontowe na dolnym poziomie 
plebanii, a przede wszystkim na zapłacenie rachunków na podświetlenie krzyża w prezbiterium oraz 
Matki Bożej na głównej zewnętrznej ścianie kościoła, serdecznie dziękujemy. Część ofiar została 
wykorzystana na zapłacenie bieżących rachunków, związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem 
kościoła, wraz z jego obejściem, plebanią i salkami na piętrze. Pozostała jeszcze do zapłaty część 
rachunków za materiały, głównie w hurtowni budowlanej i elektrycznej. Prace trwają bez przerwy; za 
tydzień lub dwa planujemy zaprezentować zdjęcia z niektórych ukończonych pomieszczeń. Od kilku 
miesięcy remont generalny prowadzony jest w 8 pomieszczeniach, głównej klatce schodowej plebanii 
i w długim korytarzu – w sumie ponad 200 m2 powierzchni, nie licząc ścian.
Kolejna lista ofiarodawców zostanie opublikowana w poniedziałek – 27 kwietnia, obejmować będzie 
wpłacających ofiary od 20 do 26 kwietnia.

Konto parafii:
Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 0075 5825 0001. 

Jest także możliwość wpłaty za pośrednictwem systemu CashBill, dostępnego na parafialnej stronie 
internetowej: www.materdolorosa.pl. Ofiary można również składać przed i po Mszy Świętej w zakry-
stii, w kancelarii, na plebanii i do puszek w kościele.



125 osób w kościele:125 osób w kościele:
wszyscy w maskach i na oznaczonych miejscachwszyscy w maskach i na oznaczonych miejscach
Od poniedziałku – 20 kwietnia w naszym kościele 
podczas Mszy Świętych i nabożeństw może prze-
bywać maksymalnie 125 osób. Zajmujemy tylko 
te miejsca, które oznaczone są żółtymi kartkami. 
Na każdej kartce narysowana jest strzałka, któ-
ra dokładnie precyzuje, o które miejsce chodzi. 
Ogólna zasada jest taka, że zawsze siedzimy na 
skraju ławki, a osoba przed nami i za nami siedzi 
na skraju po drugiej stronie. Zasada ta dotyczy 
również rodzin; wszyscy powinni przestrzegać 
tych zasad, bo w przeciwnym przypadku zrobi się 
zamieszanie. Ktoś może mieć słuszne pretensje, 
że powstaje niepotrzebne zagrożenie.
Wszyscy w kościele używamy masek zasłaniają-
cych usta i nos, dotyczy to także kapłanów, którzy 
nie sprawują liturgii. Maska chroni nie tyle tego, 
kto ją nosi, ale wszystkie osoby, z którymi się spoty-
ka, bo każdy może być nieświadomym, czasem bez-
objawowym, nosicielem wirusa. Zasłanianie no- 
sa i ust nie może być częściowe, pozorowane lub 
udawane. Założenie maski to wyraz odpowiedzial- 
ności za drugiego człowieka, a także praktyczna 
realizacja przykazania miłości bliźniego.
Powyższe zasady dotyczą także chrztu, ślubu i po- 
grzebu, jednak na cmentarzu może być zgroma-
dzonych maksymalnie 50 osób.
Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Bielsko-Żywieckiego, nadal obowiązuje dyspensa od udziału w nie-
dzielnej i świątecznej Mszy Świętej dla wszystkich mieszkańców naszej diecezji i przebywających na 
jej terenie, a także możliwość pojednania z Bogiem przez akt żalu doskonałego, który podczas sta-
nu epidemii „zastępuje” spowiedź sakramentalną. Do odwołania nie będzie organizowana spowiedź 
w zwyczajnej formie; wierni powinni pojednać się z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego; w wyjąt-
kowych przypadkach jest możliwość poproszenia kapłana o spowiedź. Zapraszamy do korzystania 
z transmisji internetowej wszystkich Mszy Świętych, nabożeństw i adoracji odprawianych w naszym 
kościele, a także do przyjmowania Komunii duchowej w swoich domach. Wszystkie informacje na 
temat życia religijnego wiernych są na parafialnej stronie internetowej – www.materdolorosa.pl.
W czwartek zapraszamy na całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu, a codziennie od 17.30. 
Otwarty jest również przedsionek kościoła do indywidualnej modlitwy.

 1. W piątek – 1 maja obchodzimy wspomnienie 
św. Józefa i modlimy się o błogosławieństwo 
dla pracy ludzkiej. Biskup udziela na ten dzień 
dyspensy dotyczącej wstrzemięźliwości od po-
traw mięsnych. Rozpoczynamy nabożeństwa 
majowe, które będą odprawiane codziennie 
o godz. 17.30.

 2. W sobotę – 2 maja obchodzić będziemy Uro- 
czystość Najświętszej Maryi Panny Królowej 

Polski. Msze Święte w porządku niedzielnym. 
Kancelaria parafialna będzie nieczynna. Z ra- 
cji stanu epidemii nie będzie objazdu chorych 
parafian i zostaje odwołana katecheza przed-
chrzcielna. Intencje Mszy Świętych przyjęte 
na ten dzień na godz. 6.30 i 18.00 zostaną 
odprawione wg porządku niedzielnego. Pro- 
simy o zapoznanie się z tym w gazetce pa- 
rafialnej, w gablocie lub na stronie interne-
towej parafii. 

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne



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

 www.materdolorosa.pl;       www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Teksty: ks. Eugeniusz Burzyk; 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

Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 26 kwietnia
  7.00 † Anna i Jan Zabawa
  8.30 † Stanisław Suwała
10.00 † Bronisław Chrapek w 13 r. śmierci
11.30 † Jan Jarmundowicz
18.00 † Edward Tatar w 32 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 27 kwietnia
  6.30 † Irena Roczyna
  6.30 † Krzysztof Skut
18.00 † Rudolf Zemanek
18.00 † Janina i Kazimierz Drewniak

WTOREK – 28 kwietnia
  6.30 † Joanna Krawczyk-Trzaska
18.00 † Antonina i Franciszek Kramarczyk  

z synem Kazimierzem

ŚRODA – 29 kwietnia
  6.30 † Irena Roczyna
  6.30 † Krzysztof Skut
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo św. Jana Pawła II: † Barbara 
Kozioł; † Bronisław Ślusarczyk z synem 
Zbigniewem; † Helena Czubaty; † An- 
drzej Bułka; † Irena Kraus; † Konstan-
cja Gocal; † Krystyna Radwan; † Anna 
Piotrowska; † Zbigniew Pyrek; † Piotr 
Kopeć; † Jadwiga Gomularz; † Andrzej 
Łyczko; † Ryszard Żmuda; † Maria Krau- 
zowicz; † Leszek Kramarczyk; † Adam 
Pędziwiatr; † Józef Ligęza.

CZWARTEK – 30 kwietnia
  6.30 † Rozalia Rydz
  6.30 † Stanisława Wasilak
18.00  † Rudolf Zemanek
18.00 † Edward (w 15 r. śm.)  

i Maria (w 12 r. śm.) Brańka

PIĄTEK – 1 maja
  6.30 † Stanisława Drabek
18.00  W intencji dzieci przygotowujących 

się do I Komunii świętej oraz ich 
rodziców i chrzestnych (NSPJ)

18.00 † Józefa Wojnar
SOBOTA – 2 maja, 

NMP Królowej Polski
  7.00 † Maria Gnacarczyk (w 1 r. śm.)  

z mężem Henrykiem
  8.30 † Irena i Jan Tolarczyk
10.00 † Rudolf Zemanek
11.30 † Anna Śleziak
18.00 † Wojciech i Zofia Jeleń
NIEDZIELA – 3 maja
  7.00 † Irena Brzychcy w 6 r. śmierci
  8.30 † Maria Cacak w 8 r. śmierci
10.00 † Maria Kolasa w 11 r. śmierci z synem 

Stanisławem
11.30 † Bolesław Gumulak z rodzicami
12.30  Msza Święta chrzcielna
  Roczki: Anna Matysik.
18.00 † Tadeusz Goc

 3. W niedzielę – 3 maja planowana jest Msza 
Święta chrzcielna o godz. 12.30. Rodziców 
kandydatów do chrztu prosimy o uzupełnienie 
brakujących dokumentów w godzinach pracy 
kancelarii parafialnej oraz potwierdzenie chę- 
ci przyjęcia chrztu przez ich dziecko. 

 4. Na stoliku z prasą są jeszcze paschaliki wiel-
kanocne, z których dochód przeznaczony jest 
na cele charytatywne.

 5. W tym tygodniu za czystość w kościele w od- 
powiedzialni są mieszkańcy bloku nr 5 z os. 
Paderewskiego. Z powodu epidemii rezygnujemy 
z osobistego sprzątania. Dziękujemy mieszkań-
com tego bloku za ofiary, które mogą składać 
w zakrystii lub wpłacać na konto parafii.

 6. Dzisiaj dodatkowo do puszek składamy ofiary  
na pomoc syryjskiej rodzinie, którą nasza 
parafia objęła opieką.


