
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przeby-
wali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żyda-
mi. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: „Pokój 
wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali 
się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł 
do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i  Ja was 
posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 
„Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są 
im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

J 20, 19-23
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Ignazio Silone pisze o rewolucjoniście, którego towarzysze prze- 
brali za księdza i ukryli w zapadłej alpejskiej wiosce. Kiedy ludzie 
dowiedzieli się o przybyciu kapłana, zaczęli przychodzić do spo-
wiedzi. Nie mając wyjścia, spowiadał spragnionych łaski ludzi.

Odpuszczenie grzechów zależy od dyspozycji penitenta, otwarcia na 
Ducha Świętego. Zostają one przebaczone w chwili, gdy człowiek 
za nie żałuje i postanawia je wyznać. Rozgrzeszenie udzielone  
przez kapłana jest potwierdzeniem tego wewnętrznego nastawienia.

Doktor Andrzej Solecki nie miał możliwości, by przed przyjęciem 
Komunii odmówić zadaną pokutę. Wszedł do zakrystii i przed-
stawił sprawę ojcu Badeniemu. – Idź sobie do Komunii. Ja za cie- 
bie odmówię tę litanię! Ty już nie musisz – odpowiedział kapłan.

Skąd wiemy, że Duch Święty jest Osobą Boską?
Świadczy o tym Jego Boski i samodzielny sposób działania: przenika wszyst-
ko, nawet samego Boga (1 Kor 2, 10); oświeca człowieka i rozpala w jego 
sercu Bożą miłość (Rz 5, 5); posiada moc odradzania człowieka (J 3, 5); 
czyni go dzieckiem Bożym (Rz 8, 14-16); doskonali jego modlitwę (Rz 8, 26-
27); pomaga mu wyzwolić się z grzechów ciała (Ga 5, 16-25); udziela darów 
(1 Kor 12, 9-11); jednoczy Kościół i zespala go w Ciało Chrystusa (1 Kor 12, 
12-13).

ks. Eugeniusz Burzyk
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W związku z remontem generalnym dolnego poziomu plebanii, który w najbliższych tygo-
dniach zostanie ukończony, konieczne było uporządkowanie terenu przylegającego do dol-
nego poziomu plebanii od strony południowej-wschodniej. Zostało usuniętych ponad 100 m2 
starej popękanej kostki chodnikowej i ponad 50 metrów bieżących rozpadających się krawęż-
ników. Cały teren został zaorany i wyrównany, uzupełniony 30 tonami ziemi, na której posiano 
trawę. Na tej samej stronie zostało oczyszczonych ponad 100 metrów podmurowania płotu. 
Przy ścianie plebanii położono specjalną folię, na której ułożono drobne granitowe kamienie. 
Folia zabezpiecza ściany plebanii przed wilgocią. Z kolei folia i ściana zostały zabezpieczone 
obrzeżami trawnikowymi.

Prace na południowo-wschodniej stronie plebaniiPrace na południowo-wschodniej stronie plebanii



 1. W poniedziałek – 1 czerwca obchodzimy Świę- 
to NMP Matki Kościoła. Msze Święte o 7.00, 
8.30 i 18.00. W tym dniu rozpoczynamy na-
bożeństwa czerwcowe do Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa, które odprawiać będziemy 
bezpośrednio przed Mszą wieczorną.

 2. Również w poniedziałek zapraszamy wszy-
stkich parafian na Modlitwę Matek w inten-
cji dzieci wnuków i chrześniaków. Spotkanie 
rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 18.00, po 
której odbędzie się modlitwa przed Najświę-
tszym Sakramentem. 

 3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwar-
tek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek i pią- 
tek spowiedź od 17.00 do 18.00.

 4. Dziękujemy za ofiary, złożone dzisiaj i pod-
czas całego tygodnia. Również wpłacane na 
konto bankowe parafii: Bank Spółdzielczy 
w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 
1016 2002 0075 5825 0001. Jak w każdy 
poniedziałek, lista ofiarodawców będzie umie- 
szczona w gablocie przy głównym wejściu do 
kościoła i obok zejścia do kaplicy dolnej [od. 

ul. Wyszyńskiego]. Ofiary można również 
składać w zakrystii, w kancelarii i do puszek 
w kościele. Każdego dnia prowadzone są pra- 
ce remontowe i porządkowe.

 5. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy bloków nr  13 i 17 
z Osiedla Paderewskiego. Mieszkańcy tych 
bloków mogą składać ofiary na sprzątanie ko- 
ścioła i kwiaty w zakrystii lub wpłacać je na 
konto parafii. Dziękujemy za ofiary złożone 
w ubiegłym tygodniu mieszkańcom bloków 
nr 10, 11 i 14 z tego osiedla.

 6. Zachęcamy do korzystania z internetowych 
transmisji Mszy, nabożeństw i adoracji z na- 
szego kościoła. Zakupiliśmy nową profesjo-
nalną kamerę. Dziękujemy sponsorowi, który 
pokrył połowę kosztów. Zapraszamy kolej-
nych sponsorów lub sponsora do pokrycia 
drugiej połowy kosztów.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne



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

 www.materdolorosa.pl;      www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
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 – 31 maja
  7.00 † Józefa i Alojzy Stańco z córką i synem 
  8.30  O błogosławieństwo Boże i opiekę MB 

dla Jana Dźwigaja z okazji 92 rocznicy 
urodzin

10.00 † Maria i Ludwik Chromik z rodzicami
11.30 † Elżbieta Zambrzycka w 11 r. śmierci
18.00 † Małgorzata i Kazimierz Grzywa

PONIEDZIAŁEK – 1 czerwca
  7.00 † Adam Pędziwiatr
  8.30 † Józefa Wojnar
18.00 † Zdzisław Ziółkowski
18.00 † Barbara i Wojciech Wraga
18.00 † Józef Ligęza

WTOREK – 2 czerwca
  6.30 † Kazimierz Cichy z żoną Franciszką, 

synami i córkami
18.00 † Stanisław Andryszczak

ŚRODA – 3 czerwca
  6.30  O błogosławieństwo Boże i opiekę MB 

dla ks. Grzegorza z okazji rocznicy 
święceń kapłańskich

  6.30 † Władysław Kozioł
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: o światło 
Ducha Świętego oraz pomyślny prze- 
bieg egzaminów maturalnych i zawo-
dowych dla absolwentów PZ Szkół 
Nr 4 w Oświęcimiu; † Za zmarłych 
polecanych naszej modlitwie w wypo-
minkach rocznych; † Helena Piórek; 
† Leszek Witkowski; † Ryszard Żmu-

da; † Maria Krauzowicz; † Władysław 
Lachendro; † Aleksandra Liszka; † We-
ronika Dubiel; † Jan Jarmundowicz 

CZWARTEK – 4 czerwca
  6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
  6.30 † Aleksandra Liszka
18.00   W intencji Ojca Świętego Franciszka, 

biskupów i kapłanów (Koło Radia Maryja)
18.00 † Emilia Bidzińska w 4 r. śmierci

PIĄTEK – 5 czerwca
  6.30 † Władysław Kozioł
18.00  W intencji wszystkich parafian o 

umiłowanie NSPJ (czciciele NSPJ)
18.00 † Ks. Marek Kulig (czciciele NSPJ)
18.00 † Ewa Harężlak

SOBOTA – 6 czerwca 
  6.30 † Tadeusz i Maria Łagos z rodzicami
  6.30 † Za zmarłą Alicję Włodarczyk oraz  

o ukojenie bólu po stracie dziecka  
i wytrwałość w wierze dla jej 
rodziców

18.00  O błogosławieństwo Boże i opiekę MB 
dla Ewy i Władysława z okazji 50 ro-
cznicy ślubu

NIEDZIELA – 7 czerwca
  7.00 † Adam Świąder z rodzicami
  8.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB dla Brygidy 
Kocoń z okazji 80 rocznicy urodzin

10.00 † Stanisława Bocheńska w 5 r. śmierci
11.30 † Grzegorz Bednarczyk
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Maria Pacholik w 30 r. śmierci


