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3. Niedziela Wielkanocna

Niedzielne espresso

z Proboszczem

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął
pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym
zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się
Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że
Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy
oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do
nich: „Macie tu coś do jedzenia?”. Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie
znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami:
Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby
rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie
cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone
będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom,
począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.
Łk 24, 35-48

Marcin

Jakimowicz twierdzi, że najpierw żądamy znaku, niecierpliwie na niego czekamy, a potem, gdy on jest
inny niż się spodziewaliśmy, niczego nie widzimy.

Mimo iż wcześniej uczniowie byli świadkami wielu cudów,

uzdrowień czy wskrzeszeń, zatrwożeni i wylękli nie mogli
uwierzyć, że spotkali zmartwychwstałego Jezusa.

Rozalia Bajer

„A czyż może odrodzenie się człowieka z łona śmierci jest
większą, mniej zrozumiałą tajemnicą, niż pierwsze jego
urodzenie z łona matki?” – pyta Władysław Panas.
ks. Eugeniusz Burzyk

Jak poznać Chrystusa? – Biblia w naszej parafii
Nieznajomość Pisma Świętego jest
nieznajomością Chrystusa – pisał św.
Hieronim. Gdy chcemy poznać czyjeś
życie, czytamy jego biografię, autobiografię lub rozmawiamy z osobami, które żyły u boku tej osoby. Chcąc poznać
Jezusa, musimy czytać świadectwa tych,
którzy byli świadkami Jego życia i Zmartwychwstania – świadectwa zapisanego
na kartach Pisma Świętego. W Ewangelii wg. św. Jana, w kontekście śmierci
Jezusa na krzyżu, czytamy: Zaświadczył
to ten, który widział, a świadectwo jego
jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli (J 19,35).
W naszej parafii staramy się poznawać
Jezusa i Jego Słowo poprzez uczestnictwo w Kręgu Biblijnym. Spotkania – aktualnie zawieszone z powodu sytuacji
epidemicznej – odbywają się w każdą
środę po wieczornej Mszy Świętej. Podczas spotkania czytamy Pismo Święte
(aktualnie Ewangelię wg św. Marka)
i zastanawiamy się nie tylko o czym mówi tekst sam w sobie, lecz co przez ten
tekst Jezus mówi do mnie i do mojego
życia. Teksty Pisma Świętego są ponadczasowe i każdy może odnaleźć w nich
siebie i dostrzec wskazówki jak prowadzić dobre i moralne życie.
W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy XIII Tydzień Biblijny pod hasłem Zgromadzeni na Świętej
Wieczerzy. Zachęcamy do tego, aby w tym tygodniu poświęcić czas na modlitwę Pismem Świętym.
Dobrą okazją do tego może być codzienna adoracja od godz. 17.30. Namawiamy do tego, aby w ciszy, przed Najświętszym Sakramentem, otworzyć Pismo Święte i rozważać fragment Ewangelii,
który usłyszymy następnie podczas Mszy Świętej. Wcześniejsze „przetrawienie” Słowa Bożego,
które usłyszymy, pozwoli lepiej przeżyć Eucharystię i skonfrontować słowa Ewangelii ze swoim
życiem. Warto, czytając i medytując Słowo Boże, zadawać sobie pytanie: „Co Pan Bóg chce mi osobiście przez to Słowo powiedzieć?”
Fragmenty Biblijne na Tydzień Biblijny:
Niedziela, 18.04.2021 – Łk 24,35-48, Poniedziałek, 19.04.2021 – J 6,22-29, Wtorek, 20.04.2021 –
J 6,30-35, Środa, 21.04.2021 – J 6,35-40, Czwartek, 22.04.2021 – J 6,44-51, Piątek, 23.04.2021
– J 12,2 4-26, Sobota, 24.04.2021 – J 6,55.60-69
Gdy warunki sanitarne na to pozwolą, zapraszamy wszystkich chętnych na cotygodniowe spotkania
Kręgu Biblijnego – informacja o ponownym rozpoczęciu spotkań zostanie podana podczas ogłoszeń
parafialnych.
ks. Dawid Surmiak

Podziękowanie dyrektora Caritas Polska
Dyrektor Caritas Polska – ks. Marcin Iżycki złożył świąteczne życzenia i podziękował wszystkim
darczyńcom za modlitwę, okazywaną pomoc oraz składane ofiary.
Nasza parafia od kilku lat pomaga Syryjskiej Rodzinie; w okresie Bożego Narodzenia rozprowadza
„Świecie Caritas”, a w Wielkim Poście Paschaliki na wielkanocny stół. Ponadto uczestniczy w innych akcjach charytatywnych ogłaszanych przez Caritas Polska, a zaakceptowanych przez Kurię
Diecezjalną.
W dzisiejszą niedzielę – 18 kwietnia, jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca, w naszej parafii składamy ofiary na Syryjską Rodzinę, którą objęliśmy opieką. Ofiary można również
wpłacać przez najbliższy tydzień na konto parafii: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział
Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 0075 5825 0001 – z odpowiednim dopiskiem. Jest także
możliwość wpłaty na parafialnej stronie internetowej: www.materdolorosa.pl – za pośrednictwem systemu CashBill.
Wszystkie ofiary są na bieżąco wpisywane do kartoteki parafialnej, przypisanej do każdej rodziny.

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj – jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca
– do puszek składamy ofiary na pomoc
syryjskiej rodzinie, którą objęliśmy opieką.

Drogi Darczyńco!

Na ten zbliżający się czas świąt Wielkiej Nocy pragnę życzyć
Ci, aby Jezus Zmartwychwstały Swoim blaskiem rozproszył
wszelkie ciemności i przeniknął największe trudności. Niech
Pan otworzy Nasze serca i wprowadzi w tajemnicę swojej
miłości, która nie zna granic i ma moc przemienić największe
zło w dobro. Życzę z całego serca, aby każdy z Nas w tym
szczególnym czasie usłyszał bardzo osobiście, jak Chrystus
kieruje do niego słowa: Pokój Wam! Niech to doświadczenie
przeniknie Nasze serce do głębi i uzdolni do niesienia Pokoju
wszystkim tym, którzy go najbardziej potrzebują.
Jeszcze raz z serca błogosławię Tobie i Twoim bliskim.
Dziękuję, że jako Darczyńca Caritas Polska, zapalasz światło
nadziei wśród rodzin cierpiących w wyniku konﬂiktów
zbrojnych na Bliskim Wschodzie.
Angażując się w dzieła miłosierdzia, jesteś świadkiem Bożej
miłości i pokoju na co dzień.
Radosnego Alleluja!
Ks. Marcin Iżycki
Dyrektor Caritas Polska

2. Przy stolikach z prasą do nabycia poświęcone różańce św. Benedykta, w nowych kolorach, o które przed tygodniem wielu wiernych pytało.
3. W przyszłą niedzielę – 25 kwietnia obchodzimy
Niedzielę Dobrego Pasterza. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Do puszek będziemy składać ofiary na diecezjalne Radio „Anioł Beskidów”.
4. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowiedzialni są mieszkańcy bloków nr 3 i 5 z os.
Słowackiego, których prosimy o złożenie ofiar
na kwiaty i sprzątanie w zakrystii lub wpłatę
na konto. Dziękujemy mieszkańcom bloków
nr 15 i 16 z Osiedla Paderewskiego za ofiary
złożone w ubiegłym tygodniu.
5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach
– w ramach programu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” –
oferuje pomoc seniorom, którzy z racji stanu
epidemii COVID 19, w trosce o swoje zdrowie,
zdecydowali się pozostać w domu, a rodzina nie
jest w stanie zabezpieczyć ich potrzeb. Pomoc
obejmuje zarówno zakupy, jak i załatwienie
spraw urzędowych. Osoby pragnące skorzystać
z ww. programu można zgłaszać na infolinię:
22 505 11 11 lub bezpośrednio do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brzeszczach: tel. 32 21
11 251 lub 668 994 230.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 18 kwietnia

7.00 † Stanisława Knapczyk
8.30 † Stanisław Cacak w 3 r. śmierci
10.00 † Kazimierz i Stefania Saniuta z synem
Janem
11.30		 O błogosławieństwo Boże i opiekę
MB dla Jerzego z okazji 60. urodzin
18.00 † Kazimierz Hanczar

CZWARTEK – 22 kwietnia
6.30 † Tadeusz i Marek Mazur
6.30 † Stanisław Czul
18.00		 Za parafian
Intencje modlitewne przez wstawienni		
ctwo św. Jana Pawła II: † Stefania Duda z rodzicami; † Ewa Harężlak; † Jerzy Jarosz; † Kazimierz Hanczar; † To-

PONIEDZIAŁEK – 19 kwietnia

masz Sonnak; † Józef Rąba; † Czesła-

6.30 † Jan Janik
6.30 † Helena Kadłubicka
6.30 † Adam Szlachta
18.00		 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże oraz opiekę MB dla Agnieszki i Pawła z okazji 20 rocznicy ślubu
18.00 † Włodzimierz Kokoszka

wa Żmudka; † Henryka Wiśniewska;
† Jan Pucka; † Stanisława Knapczyk;
† Beata Wojnar; † Julia i Józef Kłoda;
† Jan Pochopień w 20 r. śmierci; † Mieczysław Firganek; † Janina Babula;
† Tadeusz Żmuda; † Kazimierz Solich;
† Stefania Kwaśniak; † Zofia Kamiń-

WTOREK – 20 kwietnia

ska; † Krzysztof Łęczycki; † Zdzisław

6.30 † Anna (w 6 r. śm.) i Franciszek
Faruga (w 8 r. śm.)
18.00 † Krzysztof Małysiak

PIĄTEK – 23 kwietnia

ŚRODA – 21 kwietnia

18.00 † Tadeusz Kóska

6.30 † Stanisław Czul
6.30 † Ryszard Pasałka
18.00		 Za parafian
		
Intencje modlitewne przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: o szczęśliwe rozwiązanie dla Anny; † Mariusz
Machajski; † Jan Rusek; † Wanda Pydyn;
† Cecylia Stokłosa; † Leszek Wiełowicz; † Helena Wójcik; † Franciszek
Porwisz; † Piotr Waliczek; † Maria Chowaniec; † Władysława Danek; † Maria
Chojna

Ziółkowski
6.30

† Ryszard Pasałka

18.00 † Jan Janik

SOBOTA – 24 kwietnia
6.30 † Ryszard Kuśnierz

6.30 † Tadeusz i Marek Mazur
18.00 † Julianna Buchowiecka

NIEDZIELA – 25 kwietnia
7.00

† Antoni Faruga w 38 r. śmierci

8.30

† Kazimierz Solich

10.00 † Aleksandra Czerwik w 30 r. śmierci
11.30 † Zofia Pabian w 3 r. śmierci
18.00 † Jan Jarmundowicz

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

