
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 
ciemno, 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: „Za-
brano  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 zwinię-
tą 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 po-
wstać z martwych. 
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Małgorzata Baranowska przeprowadziła ankietę na te-
mat: „Co Ci się ostatnio przydarzyło szczęśliwego?”. Niemal 
każdy rozpoczynał swoją opowieść o nieszczęściu, które wła-
śnie mu się przytrafiło.

Kiedy Maria Magdalena zobaczyła kamień od grobu odsu- 
nięty, była przekonana, że ciało wykradziono. Pomyślelibyś-
my inaczej? A przecież Jezus nauczał nie tylko o śmierci, ale 
i o zmartwychwstaniu.

Biskup Grzegorz Ryś twierdzi, że polski katolicyzm ma 
charakter pasyjny. W Wielkim Poście życie rozkwita, m.in. 
dzięki Drodze Krzyżowej i Gorzkim Żalom, by na powrót  
oklapnąć po Wielkanocy.

ks. Eugeniusz Burzyk

Uroczystość  Zmartwychwstania  Pańskiego



Kiedy rozpoczyna się świętowanie 
Zmartwychwstania?
W Wielką Sobotę – podczas Liturgii 
Wigilii Paschalnej – rozpoczynamy świę-
towanie Zmartwychwstania Jezusa. 
Powinna być sprawowana w Wielką 
Sobotę wieczorem, a zakończona przed 
świtem – czyli w Wielką Noc. Składa 
się z czterech części. Liturgia świa-
tła. Przed kościołem kapłan zapala od 
ognia Paschał [świeca symbolizująca 
Paschę Jezusa], kreśli na nim znak krzyża i wbija w niego pięć gwoździ, nawiązujących do pięciu 
ran Jezusa. Procesyjnie wnosi go do ciemnego kościoła, a wierni odpalają od niego świece. Światło 
– którym jest Zmartwychwstały Jezus – rozchodzi się po całym kościele, docierając do każdego 
człowieka. Jego symbolikę tłumaczy wielkanocne orędzie rozpoczynające się od słów: Exsultet, 
czyli „Weselcie się”. Liturgia Słowa. Zawiera od 4 do 9 czytań, przedstawiających historię zba-
wienia od stworzenia świata. Następnie śpiewa się uroczyste „Chwała” i „Alleluja”, których nie 
wykonywano w czasie Wielkiego Postu. Liturgia chrzcielna. Zaczyna się Litanią do Wszystkich 
Świętych na znak, że przez chrzest jesteśmy powołani do świętości. Następuje pobłogosławienie 
wody i zanurzenie w niej Paschału, co przypomina, że wszyscy ochrzczeni powołani są do Paschy 
– przejścia ze śmierci grzechu do nowego życia. Wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne, wy-
rzekając się grzechu, szatana i wyznają wiarę. Liturgia Eucharystii – czyli Msza Rezurekcyjna 
[Zmartwychwstania]. Jest najważniejszą Mszą w roku. Kończy się procesją rezurekcyjną, podczas 
której kapłan niesie Najświętszy Sakrament, a wierni Paschał, figurę Zmartwychwstałego i zapalo-
ne świece, obwieszczając światu radosną nowinę. 

Święta Zmartwychwstania przypominają, 

że nigdy nie wolno tracić nadziei.

Bez względu na to jak trudna jest sytuacja,

w oddali zawsze widać zbliżające się światło:

Chrystus umarł, Chrystus Zmartwychwstał, 

Chrystus powróci!

W czasie wyrzeczeń,  

wysiłku i poświęceń,

wiary w obecność 

Zmartwychwstałego 

         życzą kapłani 

         naszej parafii



Niedziela Zmartwychwstania
W niektórych parafiach w tym dniu przed świtem jest procesja rezurekcyjna. Jednak zaleca się, by 
odbywała się w Wielką Sobotę wieczorem – po Mszy Wigilii Paschalnej, która jest już celebracją 
Zmartwychwstania. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nieszporami [wieczorną liturgiczną 
modlitwą Kościoła] kończy się Triduum Paschalne. 

Symbole Zmartwychwstałego Chrystusa 
Baranek. Kiedy podczas niewoli egipskiej przechodził anioł śmierci zabijając pierworodne dzieci 
Egipcjan [dziesiąta plaga], oszczędzał mieszkania Izraelitów pokropione krwią baranka (Wj 12, 
21-23). Był on symbolem i zapowiedzią Paschy Jezusa, który swoją krwią zbawi ludzkość. Czasem 
przedstawiany jest z krzyżem lub chorągiewką – sztandarem zwycięstwa. Kiedy Jan Chrzciciel 
zobaczył Jezusa, powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (J 1, 29). Figura 
Zmartwychwstałego. Jezus trzyma w ręku chorągiew na znak zwycięstwa i chwały. Figura stoi na 
ołtarzu aż do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Jest niesiona podczas procesji rezurekcyjnej. 
Krzyż z czerwoną stułą. Symbolizuje Jezusa – Najwyższego Kapłana, który sam z siebie złożył 
Ofiarę za wszystkich ludzi. Stoi na ołtarzu lub obok niego. Paschał. Duża świeca stojąca w okresie 
wielkanocnym przy ołtarzu, a później obok chrzcielnicy. Jest znakiem Paschy Jezusa – Jego przejścia 
ze śmierci do życia. Zapalany jest w okresie wielkanocnym. 

Poniedziałek Wielkanocny 
Nie należy już do czasu Triduum Paschalnego. Jest drugim dniem oktawy wielkanocnej [osiem 
dni], która trwa od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Drugiej Niedzieli Wielkanocnej, czy-
li Miłosierdzia Bożego. Poszczególne dni oktawy wielkanocnej obchodzone są jako uroczystości 
Pańskie. W tym czasie nie można odprawiać Mszy żałobnych z wyjątkiem pogrzebowych.

Intencja na kwiecień 2021
Intencja powszechna:  Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o  podstawo- 
we prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demo-
kracjach.
Intencja parafialna: o jedność parafialnych wspólnot duszpasterskich na modlitwie oraz w  wypeł-
nianiu woli Boga.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCAKOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA



NIEDZIELA – 4 kwietnia
  7.00  O błogosławieństwo Boże i zdrowie 

dla VII Róży Kobiet pw. św. Barbary
  8.30 † Edmund Kurek z córką Małgorzatą
10.00 † Wojciech Gucwa z rodzicami  

i teściami
11.30 † Marek Lenik i Małgorzata Lenik
12.30 † Adam Brzeziecki
18.00 † Wanda Ptaszek
PONIEDZIAŁEK – 5 kwietnia
 7.00 † Damian Grządziel
 8.30 † Józef Gawęda
10.00 † Henryk Bartel w 18 r. śmierci
11.30  O błogosławieństwo Boże i opiekę 

MB w dorosłym życiu dla Macieja 
Porwisza z okazji 18. urodzin

12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Jan Pucka
WTOREK – 6 kwietnia
  6.30 † Bronisława Witkowska 
18.00 † Stefania Jakubowska z rodzicami
ŚRODA – 7 kwietnia
  6.30 † Maria Chojna
  6.30 † Adam Brzeziecki
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † za 
zmarłych polecanych naszej modlitwie 
w wypominkach rocznych; † Franci-
szek Porwisz; † Maria Chowaniec; 
† Władysława Danek; † Tomasz Son-
nak; † Janina Babula; † Tadeusz Żmu-
da; † Zofia Górka; † Jan Pucka

CZWARTEK – 8 kwietnia
  6.30 † Franciszka i Alojzy Maciejczyk
  6.30 † Elli Lora Maciejczyk
18.00 † Jan Naglik
18.00 † Adam Mosor

PIĄTEK – 9 kwietnia
  6.30 † Cecylia Stokłosa
18.00 † Ludwik i Maria Gocal
18.00 † Wincenty i Helena Niedziela
SOBOTA – 10 kwietnia
  6.30 † Adam Brzeziecki
  6.30 † Elli Lora Maciejczyk
18.00 † Antoni Plata w 3 r. śmierci
NIEDZIELA – 11 kwietnia
  7.00 † Kazimierz Solich
  8.30 † Mieczysław Ichniowski z rodzicami
10.00 † Stanisław Żaba
11.30  Roczki
18.00 † Bolesław Gawlas z rodzicami  

oraz † Anna i Michał Matusz

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
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 1. Są jeszcze do nabycia poświęcone różańce 
z krzyżem św. Benedykta, który oddala od nas 
duchowe i fizyczne niebezpieczeństwa, a tak-
że poświęcone figurki Zmartwychwstałego 
Jezusa – na wielkanocny stół i na prezenty.

 2. W przyszłą niedzielę – 11 kwietnia składka spe- 
cjalna na prace remontowe i zapłacenie pozo-
stałych rachunków za świąteczny wystrój na-
szego kościoła.

 3. Również w najbliższą niedzielę obchodzić bę-
dziemy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W tym 
dniu do puszek składamy tradycyjne ofiary na 
cele charytatywne.

 4. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy bloków nr  13 i 17 
z Osiedla Paderewskiego, których prosimy o zło- 
żenie ofiar na sprzątanie w zakrystii lub wpła-
tę na konto. Dziękujemy mieszkańcom bloku 
nr 10, 11, 14 z tego osiedla za ofiary złożone 
w ubiegłym tygodniu.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne


