
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Ma-
ria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobie-
gła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus mi-
łował, i rzekła do nich: „Zabrano 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 zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów dru-
gi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie 
rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. 

J 20, 1-9

,

M a t e rM a t e r
D o l o r o s aD o l o r o s a

2 2   m a j a   20 16   r o k u N r   7 8   ( 3 9 9 )1 7  k w i e t n i a  202 2 N r  3 8 6  ( 707 )

TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Świąteczne espresso Świąteczne espresso z Proboszczemz Proboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

„Obojętność to bierność, niechęć, nieczułość, niedbalstwo, osta-
tecznie tylko lenistwo; a więc, tak czy inaczej, zło, przynajmniej mar-
ność” – pisze Jerzy Surdykowski.
Gdyby Piotr i Jan byli uczniami obojętnymi, spokojnym krokiem 
poszliby zobaczyć, co też takiego stało się z grobem Jezusa, jednak 
oni w pewnej chwili zaczęli biec.
Gianfranco Ravasi zwraca uwagę na słowo „tumiwisizm” – postawę 
obojętności, którą nazywa „sztandarem naszych czasów”; niestety, 
cechuje ona także ludzi młodych.

Dlaczego zmartwychwstał po trzech dniach?
Jezus zapowiedział uczniom, że zmartwychwstanie trzeciego dnia 
(zob. Mt 16, 21). Była to decyzja Boga, który w swojej wszechmocy 
dostosował dzień Zmartwychwstania do tradycji żydowskiej, zgod-
nie z którą uważano, że rozkład ciała zaczyna się od czwartego dnia 
po śmierci (zob. J 11, 39). W pobożności ludowej, i nie tylko, prze-
konanie to zostało do czasów dzisiejszych. Kiedy nie ma możliwości 
przechowania ciała w specjalnych warunkach, pogrzeb odbywa się 
najczęściej trzeciego dnia po śmierci.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

ks. Eugeniusz Burzyk



Ponad 1000 osób na uroczystym poświęceniu PalmPonad 1000 osób na uroczystym poświęceniu Palm
W Niedzielę Palmową – 10 kwietnia ponad 1000 wiernych uczestniczyło w uroczystej Mszy Świętej, 
o godz. 11.30, w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze. Co ty-
dzień o tej godzinie odprawiana jest Msza Święta z kazaniem dla dzieci, stąd tak liczna obecność 
całych rodzin, również z bardzo małymi dziećmi. Z powodu padającego deszczu święcenie palm od-
było się kościele. Proboszcz parafii – ks. Eugeniusz Burzyk podszedł do każdego miejsca w kościele 
i pokropił wodą świeconą wszystkich parafian, także tych, którzy znajdowali się na chórze. Potem 
wewnątrz kościoła rozpoczęła się procesja asysty liturgicznej i uroczysta Eucharystia.



 1. Jutro – w Poniedziałek Wielkanocny – Msze 
w porządku niedzielnym. O godz. 14.00, za-
praszamy dzieci specjalnej troski, rodziców 
i opiekunów, do dolnej kaplicy na Mszę św.

 2. We wtorek – 19 kwietnia, o godz. 18.00, za-
praszamy na Mszę Świętą i nabożeństwo 
w ramach Spotkania Synodalnego. Zaprasza-
my przede wszystkim grupy formacyjne naszej 
parafii, których przedstawiciele zaprezentują 
swoją działalność i przedstawią propozycje 
dotyczące dalszej pracy.

 3. Przy stolikach z prasą do nabycia Paschali-
ki, które zapalimy na świątecznych stołach 
oraz na grobach bliskich, gdyż są znakiem 
Zmartwychwstania.

 4. Są również poświęcone różańce z krzyżem 
św. Benedykta, które chronią przed niebez-
pieczeństwami duchowymi oraz fizycznymi, 
a także różańce z relikwiami św. Siostry Fau-
styny, do odmawiania Koronki do Miłosier-
dzia Bożego.

  5. Do nabycia również figura Zmartwychwsta-
łego Jezusa w drewnianej grocie, duże de-
koracyjne różańce i nowe albumy, m.in. o tu-
nikach Jezusa.

 6. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo- 
wiedzialni są mieszkańcy ul. Turystycznej. Ofia- 
ry można wpłacać w zakrystii, w kancelarii 
lub na konto. Dziękujemy mieszkańcom ulic 
Grottgera i Tysiąclecia za ofiary w ubiegłym 
tygodniu.

 7. Dziękujemy za ofiary złożone na remont kot-
łowni, wymianę pieca i sieci centralnego ogrze- 
wania w kościele, na korytarzach i w salkach. 
Prace w pełnym zakresie rozpoczną się już 
w najbliższy wtorek.

 8. Za tydzień – w niedzielę Miłosierdzia Bożego 
– przypada święto patronalne Caritas. Do pu- 
szek będziemy składać ofiary na cele cha-
rytatywne.

 9. Również w przyszłą niedzielę, na zakończe-
nie każdej Mszy Świętej, młodzież zapre-
zentuje krótkie przedstawienie pasyjne pt.: 
„Jaki jest werdykt?”. Po zakończeniu będzie 
można złożyć ofiarę, która w całości będzie 
przeznaczona dla młodzieży z naszej parafii.

 10. W dniach 9-10 lipca ks. Michał organizuje 
dwudniową pielgrzymkę do Wrocławia. Szcze- 
góły znajdują się na naszej stronie interne-
towej oraz na plakatach w gablocie. Zapisy 
u ks. Michała lub w zakrystii.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO – 17 kwietnia
  7.00 † Wiktor Wyrwa 
  8.30 † Edmund Kurek z córką Małgorzatą
10.00 † Wojciech Gucwa z rodzicami  

i teściami
11.30 † Kazimierz i Stefania Saniuta  

z synem Janem
18.00 † Wanda Ptaszek
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
– 18 kwietnia
  7.00 † Anna Kadłubiak
  8.30 † Jan Radwan w 1 r. śmierci
10.00 † Józef Gawęda w 25 r. śmierci 

i Władysława Gawęda w 1 r. śmierci
11.30 † Stanisław Cacak w 4 r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Jan Niedziela w 3 r. śmierci
WTOREK – 19 kwietnia
6.30 † Waleria Nawalany
18.00  † Ks. Feliks Formas
ŚRODA – 20 kwietnia
  6.30 † Sławomir Patyk
  6.30 † Józef Marcińczyk
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Jerzy 
Przeczek; † Jerzy Szaflarski; † Włady-
sław Stopa; † Jacek Korczyk; † Adam 
Sosnowiec; † Krzysztof Małysiak; † Wie- 
sław Pucka; † Bogusława Baran; † Krzy-
sztof Biernat; † Krzysztof Iwaszko; 
† Maria Mitoraj-Papla; † Mariusz Dzie- 
dzic; † Józef Walus w r. śmierci; † Ste-
fania Karcz; † Władysława Bigos; † Ade- 
lajda Stykowska

CZWARTEK – 21 kwietnia
  6.30 † Franciszek Faruga w 9 r. śmierci  

Anna Faruga w 7 r. śmierci

  6.30 † Bronisław Kubik
18.00 † Ludwik i Maria Gocal
18.00 † Grzegorz Czopek
PIĄTEK – 22 kwietnia
  6.30  Dziękczynna za łaskę powołania i dar 

konsekracji Danuty w 5. rocznicę
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo św. Jana Pawła II: † Eugenia 
Kutniak; † Adam Głowacki; † Kazimierz 
Szymla; † Piotr Pawlus; † Józef Kraw- 
czyk; † Jadwiga Pszczelińska; † Janina 
Lenik; † Józefa Łachut; † Bonifacy Ja- 
rek; † Cecylia Jabłońska; † Jerzy Bo- 
rowczyk; † Jadwiga Wróbel; † Mieczy- 
sław Noga; † Stefania Karcz; † Wła-
dysława Bigos; † Adelajda Stykow- 
ska; † Władysława Duc; † Wanda Płu- 
żek; † Stanisława Kowalska; † Wła-
dysława Salamon; † Stanisława Zem-
lik; † Anna Kadłubiak; † Zbigniew Wro-
na; † Władysława Nowak; † Andrzej 
Kozieł; † Marek Zosuł z rodzicami, 
† Ewa Ceranka z rodzicami

SOBOTA – 23 kwietnia
  6.30 † Waleria Szostek
  6.30 † Halina Czopek
  6.30 † Józefa Firlej
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z proś- 

bą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
MB dla Eugenii i Kazimierza z okazji 
45. rocznicy ślubu

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA  
– 24 kwietnia
  7.00 † Edward Maźnicki
  8.30 † Zofia i Marian Bernaś z zięciem 

Stanisławem
10.00 † Julianna Buchowiecka
11.30 † Tadeusz Kóska
18.00 † Jan Jarmundowicz


