
Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie 
wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest 
złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest paste-
rzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła 
on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowa-
dzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego zna-
ją. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie 
znają głosu obcych”. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie 
pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich 
Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. 
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, 
a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze 
Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej 
przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po 
to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”.
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Rozalia  BajerRozalia  Bajer

W wielu dziedzinach życia mamy do czynienia z tzw. owczym pędem. 
Jest to bezmyślne, ślepe naśladowanie działań i zachowań innych 
ludzi; uleganie poglądom i nastrojom ogółu. „Owczy pęd” dotyczy 
także życia religijnego, szczególnie wtedy, gdy „pasterz” czy też jakaś 
grupa obiecują rzeczy łatwe i przyjemne, niewymagające wysiłku.

Jezus tłumaczy, jak odróżnić dobrego pasterza od fałszywego. Twierdzi, 
że owce pójdą za dobrym pasterzem i będą go słuchać. Dlaczego 
uczniowie nie pojęli tak prostej przypowieści? Zapewne oprócz Jezusa 
byli w tym czasie w Izraelu również pasterze fałszywi, być może 
obiecywali więcej niż Jezus, przedstawiali atrakcyjniejszą wizję świata.

Codziennie słuchamy różnych „pasterzy”, wpływających, często w spo-
sób populistyczny, na nasze myślenie i postępowanie. Otwartość na 
poglądy ludzi, którzy w swoich dziedzinach są fachowcami czy auto-
rytetami, jest rzeczą dobrą. Jednak ich wypowiedzi nie możemy przyj-
mować bezkrytycznie. Powinniśmy oceniać je w świetle Ewangelii.

4. Niedziela Wielkanocna

ks. Eugeniusz Burzyk



Podczas transmisji internetowej Triduum Paschalnego i świą-
tecznych Mszy Świętych w naszym kościele, pw. Matki Bożej 
Bolesnej w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze, odnotowano 
w sumie ponad 3000 połączeń z parafialną stroną na YouTube. 
Oglądających było o wiele więcej, gdyż całe rodziny gromadziły 
się przed telewizorami i ekranami komputerów, o czym mogą 
świadczyć przesłane przez wiernych maile i zdjęcia domowych 
„ołtarzyków”. Z racji stanu epidemii i wprowadzonych przepi-
sów, w tym samym czasie w samym kościele, w 12 Mszach i Li-
turgii Męki Pańskiej, uczestniczyło w sumie 45 osób. Na każdej 
Mszy mogło być maksymalnie 5 osób. Od 20 kwietnia liczbę tę 
mogliśmy zwiększyć do 125, z powodu nowych przepisów i du-
żej powierzchni naszej świątyni.
Przez cały czas trwania epidemii z naszego kościoła będą trans-
mitowane wszystkie nabożeństwa: codziennie o godz. 17.30 – 
adoracja Najświętszego Sakramentu, Msze Święte o godz. 6.30 
i 18.00 – z kazaniem. Zachęcamy do duchowego uczestnictwa w 
transmisjach internetowych i przyjmowania Komunii duchowej 
w swoich domach. A przedtem wzbudzenia żalu doskonałego 
z miłości do Boga, który gładzi również grzechy ciężkie.
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Listy wiernych, którzy w Tygodniu Miłosierdzia – w dniach od 20 do 26 kwietnia – złożyli ofiary w ko- 
pertach, wpłacili na bankowe konto parafii lub za pośrednictwem systemu CashBill, umieszczone 
zostały w gablocie przy głównym wejściu do kościoła oraz obok zejścia do dolnej kaplicy [od ul. Wy-
szyńskiego]. Lista zawiera ofiary na prace remontowe, na utrzymanie kościoła, sprzątanie, a także 
składkę niedzielną – wpłacaną na konto bankowe parafii. Wszystkie ofiary są na bieżąco wpisywane 
do kartoteki parafialnej. Dziękujemy również za ofiary na pomoc syryjskiej rodzinie, którą na-
sza parafia objęła opieką.
Dzięki Waszym ofiarom możemy w pełnym zakresie prowadzić prace remontowe na dolnym pozio-
mie plebanii, a także pokrywać wydatki związane z utrzymaniem kościoła, dolnej kaplicy i salek na 
piętrze kościoła. Część ofiar zostanie wykorzystana na utrzymanie w czystości kościoła i jego częstą 
dezynfekcję. Obecnie trwają prace w obejściu z kościoła, związane z koszeniem trawy, przycinaniem 
krzewów i pielęgnacją bukszpanów, które w ubiegłym roku zostały zaatakowane przez ćmę bukszpa-
nową. Trwa także konserwacja niektórych fragmentów bruku przed kościołem i na parkingu. Moder-
nizowana jest instalacja elektryczna dookoła kościoła, dotycząca m.in. oświetlenia tablicy informa-
cyjnej od ul. Turystycznej.

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 para-
fialnej stronie internetowej: www.materdolorosa.pl. Ofiary można również składać przed i po Mszy 
Świętej w zakrystii, w kancelarii i do puszek w kościele.
Kolejna lista ofiarodawców zostanie opublikowana w poniedziałek – 4 maja; obejmować będzie wpła-
cających ofiary od 27 kwietnia do 3 maja.

ks. Eugeniusz Burzyk

Dziękujemy za ofiary złożone  Dziękujemy za ofiary złożone  
w Tygodniu Miłosierdziaw Tygodniu Miłosierdzia

 1. W dzisiejszą Niedzielę Dobrego Pasterza 
rozpoczynamy Tydzień Modlitw o powołania 
do życia kapłańskiego i zakonnego.

 2. W poniedziałek – 4 maja zapraszamy na 
Modlitwę Matek w intencji dzieci wnuków 
i chrześniaków. Spotkanie rozpoczniemy Mszą 
Świętą o godz. 18.00, po której będzie mo-
dlitwa przed Najświętszym Sakramentem.

 3. Na stolikach z prasą, a także obok wejścia 
do zakrystii, są jeszcze do nabycia paschaliki 
wielkanocne, z których dochód przeznaczo-
ny jest na cele charytatywne.

 4. Dziękujemy za ofiary składane w czasie całe-
go tygodnia i wpłacane na konto bankowe: 
Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brze- 
szcze: 27 8446 1016 2002 0075 5825 0001. 
Listy ofiarodawców są umieszczane w gablo-
cie przy głównym wejściu do kościoła, a tak- 
że obok zejścia do dolnej kaplicy [od. ul. Wy-

szyńskiego]. Ofiary można również składać 
w zakrystii, w godzinach urzędowania kance-
larii i do puszek w kościele.

 5. W przyszłą niedzielę składka specjalna na pro- 
wadzone prace remontowe. Do puszek będzie- 
my składać ofiary na diecezjalne radio „Anioł 
Beskidów”, którego audycji możemy słuchać 
również na terenie naszej parafii.

 6. W tym tygodniu za czystość w kościele w od- 
powiedzialni są mieszkańcy bloku nr 6 z Osie-
dla Paderewskiego. Mieszkańcy tego bloku 
mogą składać ofiary na sprzątanie kościoła 
i kwiaty w zakrystii lub wpłacać je na konto 
parafii. Dziękujemy za ofiary złożone w ubie-
głym tygodniu mieszkańcom bloku nr 5 z te-
go osiedla.

 7. Zachęcamy do korzystania z transmisji inter-
netowych Mszy Świętych, nabożeństw i ado-
racji z naszego kościoła.
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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

Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 3 maja
  7.00 † Irena Brzychcy w 6 r. śmierci
  8.30 † Marian 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

PONIEDZIAŁEK – 4 maja
  6.30 † Stanisława Wasilak
  6.30 † Helena Czubaty
18.00 † Aleksander Zemlik w 4 r. śmierci
18.00 † Wojciech Krawczyk z dwiema żonami: 

Stanisławą i Franciszką oraz zmarli 
z rodziny

18.00 † Stanisław Jastrząb

WTOREK – 5 maja
  6.30 † Józef Kachel
18.00 † Aniela Paszek z rodzicami i teściami

ŚRODA – 6 maja
  6.30 † Rozalia Rydz
  6.30 † Stanisława Wasilak
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † za zmar- 
łych polecanych naszej modlitwie w wy- 
pominkach rocznych; † Ryszard Gibas; 
† Jan Jarmundowicz; † Konstancja Go-

cal; † Władysław Lachendro; † Józefa 
Wojnar; † Joanna Trzaska-Krawczyk; 
† Zbigniew Pyrek 

CZWARTEK – 7 maja
  6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
  6.30 † Rudolf Zemank
18.00   W intencji wszystkich osób zakonnych 

i świeckich tworzących Radio Maryja 
i TV TRWAM

18.00 † Maria Zemanek

PIĄTEK – 8 maja
  6.30 † Stanisław Piskorski
18.00 † Stanisław (w 29 r. śm.) i Waleria 

Jarosz (w 13 r. śm.) 
18.00 † Kornela i Ignacy Janik

SOBOTA – 9 maja 
  6.30 † Józefa Wojnar
  6.30 † Krzysztof Skut
  6.30 † Zofia Pustelnik
  6.30 † Helena Czubaty
18.00 † Agnieszka i Jan Juras

NIEDZIELA – 10 maja
  7.00 † Antoni i Waleria Pietras z synami
  8.30 † Józef i Helena Nycz oraz Roman 

Krawczyk
10.00 † Stanisław Winczowski
11.30  Roczki
18.00 † Krzysztof Naglik w 6 r. śmierci


