
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował 
Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mo-
jej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie 
trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania 
Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, 
aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. 
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od 
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy je-
steście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przy-
kazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co 
czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem 
oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. 
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przezna-
czyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc 
wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go 
prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wza-
jemnie miłowali”. 
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O. Timothy Radcliffe twierdzi, że radość to dowód na istnie-
nie Boga: wystarczy spojrzeć na uśmiechających się ludzi.

Jezus wskazuje na ścisły związek, jaki istnieje między rado-
ścią a miłością, bez której radość zawsze będzie niepełna.

„Od pretensjonalnych modlitw i świętych o kwaśnych mi-
nach, zachowaj nas Panie!” – modliła się św. Teresa z Avila.

ks. Eugeniusz Burzyk

6. Niedziela Wielkanocna



W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy prace porządkowe w obejściu kościoła i na parkingach. Odbyło 
się też pierwsze koszenie trawy zakupioną nową kosiarką. W drugiej połowie maja trawa wokół ko-
ścioła i plebanii w niektórych miejscach będzie dosiana i zostanie wzmocniona odpowiednim nawozem. 
W miejscach, w których w ubiegłym roku została posiana nowa trwa, koszenie musi odbywać się regu-
larnie, co tydzień. Specjalnym preparatem zostaną usunięte nowe chwasty, które pojawiają się co roku.
W dzisiejszą niedzielę – 9 maja składka specjalna na powyższe cele, a w niedzielę – 16 maja składka 
uzupełniająca. Ofiary można składać nie tylko w kościele, ale przez cały tydzień, wpłacając na kon- 
to bankowe parafii: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 0075 
 5825 0001 – z odpowiednim dopiskiem. Jest także możliwość wpłaty na parafialnej stronie inter- 
netowej: www.materdolorosa.pl – za pośrednictwem systemu CashBill.
Wszystkie ofiary są na bieżąco wpisywane do kartoteki parafialnej, przyporządkowanej do każdej rodzi-
ny. Jak w każdy poniedziałek, lista ofiarodawców [3 – 9 maja] umieszczona będzie w gablocie.

Prace porządkowe w obejściu kościołaPrace porządkowe w obejściu kościoła



 1. W poniedziałek – 10 maja zapraszamy na „Mo- 
dlitwę Matek” w intencji dzieci, wnuków oraz 
chrześniaków. Spotkanie rozpocznie się Mszą 
Świętą o godz. 18.00, po której odbędzie się 
modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. 
Przypominamy o zachowaniu zasad sanitar-
nych i limicie wiernych.

 2. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają  
dni modlitw o urodzaje. W tych dniach pod-
czas nabożeństw majowych będziemy modlić 
się o dobre zasiewy, uświęcenie pracy ludzkiej 
i za głodujących. 

 3. W czwartek – 13 maja rozpoczynamy w na- 
szej parafii, trwające do października, nabo-
żeństwa fatimskie, które poprowadzi ks. Ka- 
mil Kuchejda – moderator Diakonii Ewange-
lizacji Ruchu Światło-Życie Diecezji Bielsko-
Żywieckiej. Ze względu na stan epidemii nie 
będzie tradycyjnej procesji fatimskiej, dlatego 
o godz. 17.30 zapraszamy na różaniec i Litanię 
Loretańską do NMP, a o godz. 18.00 na Mszę 
Świętą. O zaangażowanie w prowadzenie 
różańca prosimy VI Różę Kobiet. Składka 
przeznaczona będzie na cele duszpasterskie i 
ewangelizacyjne. Na Mszę Świętą i Różaniec 
można jeszcze zamawiać intencje modlitewne 
za żywych i zmarłych.

 4. Przy stolikach z prasą do nabycia poświęcone 
różańce św. Benedykta, a także figurki 
Zmartwychwstałego Jezusa.

 5. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy bloku nr 11 z Osie-
dla Słowackiego, których prosimy o złożenie 
ofiar na sprzątanie i kwiaty w zakrystii lub 
wpłatę na konto. Dziękujemy mieszkańcom 
bloku nr 9 z tego osiedla za ofiary złożone 
w ubiegłym tygodniu.

 6. W przyszłą niedzielę – 16 maja składka spe-
cjalna uzupełniająca na prowadzone prace re-
montowe. Do puszek będziemy składać ofiary 
na pomoc syryjskiej rodzinie, którą objęlimy 
opieką.
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NIEDZIELA – 9 maja
  7.00 † Anna i Jan Zabawa
  8.30 † Stanisław Winczowski
10.00 † Stanisław Bieroński  

i Stanisław Skrabala
11.30  Roczki: Łucja Skoczylas,  

Franciszek Pawlus
18.00 † Maria i Stanisław Żak w r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 10 maja
  6.30 † Jan Rodak
  6.30 † Jerzy Drewniak
  6.30 † Grzegorz Spadek
18.00 † Ewa Harężlak w 1 r. śmierci
18.00 † Zofia Kamińska
WTOREK – 11 maja
  6.30 † Adam Szlachta
18.00 † Krzysztof Naglik w 7 r. śmierci
ŚRODA – 12 maja
  6.30 † Joanna Wawrzyczek
  6.30 † Władysława Gawęda
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: O błogo- 
sławieństwo Boże i zdrowie dla Wła- 
dysławy z okazji 65. urodzin; † Włady-
sława Danek; † Leszek Wiełowicz; † Jan 
Janik; † Ryszard Pasałka; † Stanisław 
Czul; † Tadeusz i Marek Mazur; † Ma-
ria Dudzik

CZWARTEK – 13 maja
  6.30 † Jerzy Drewniak
  6.30 † Jan Rodak
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Fatimskiej: o bło- 
gosławieństwo Boże i zdrowie dla człon- 
kiń VI Róży Kobiet p.w. św. Jadwigi; 
† Jan Fetko w 4 r. śmierci; † Zofia i Wie- 
sław Jasińscy; † Irena Mikołajek; † Krzy- 
sztof Łęczycki; † Helena Wójcik; † Ma- 
ria Chowaniec; † Jan Rusek; † Maria 
Chojna, † Elli Lora Maciejczyk; † Ry-

szard Kuśnierz; † Wanda Pydyn; † Fran- 
ciszek Porwisz; † Piotr Waliczek; † Ma-
riusz Machajski; † Zofia Kamińska; 
† Stefania Kwaśniak

PIĄTEK – 14 maja
  6.30 † Jan Radwan
18.00 † Stanisław Wandzel w 20 r. śmierci
18.00 † Zofia Kamińska
18.00 † Władysława Gawęda
SOBOTA – 15 maja
  6.30 † Jan Radwan
10.00  I Komunia Święta (kl. III a)
11.30  I Komunia Święta (kl. III b)
13.00  I Komunia Święta (kl. III c)
18.00 † Janina i Stanisław Naglik
18.00 † Zofia Bernaś z zięciem Stanisławem
NIEDZIELA – 16 maja
  7.00 † Józef Błaś
  8.30 † Zofia Kubik i Zofia Przewoźnik
10.00 † Stanisław Fajfer z żoną Zofią i 

wnuczką Agnieszką
11.30 † Władysława Gawęda
18.00 † Kornelia i Ignacy Janik

Adres parafii:
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Zmarli:
† Jan Janik, lat 67
† Jan Rodak, lat 80
† Marek Mazur, lat 42
† Tadeusz Mazur, lat 73
† Ryszard Pasałka, lat 73
† Stanisław Czul, lat 85
† Adam Szlachta, lat 58
† Joanna Wawrzyczek, lat 79
† Jerzy Drewniak, lat 57
† Władysława Gawęda, lat 80
† Jan Radwan, lat 67
† Grzegorz Spadek, lat 83
† Czesław Matlak, lat 70
† Maria Repetowska, lat 77
† Czesław Wiktorowicz, lat 78
† Fryderyk Sasuła, lat 85
† Jacek Stopa, lat 57
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