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Niedziela Miłosierdzia Bożego

Niedzielne espresso

z Proboszczem

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł,
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”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany
Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie
mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na
rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce
gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu
dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi,
Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój
wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz
moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem,
lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej
księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie
w imię Jego.
J 20, 19-31

Na płótnie Caravaggia „Niewierny Tomasz” skupiony Apostoł wkła-

da palec w ranę Jezusa, jakby chciał do niej zajrzeć, a On trzyma go za
rękę, penetrując ranę jego palcem.

Nazywając Tomasza niewiernym, potępiając jego postawę, zwróćmy

uwagę na fakt, że inni uczniowie także musieli mieć wątpliwości,
skoro Jezus pokazał im ręce i bok.

Szukając dowodów na potwierdzenie naszej wiary, a czasem na potwierdzenie niewiary, pamiętajmy, że to Jezus prowadzi rękę Tomasza, a on chętnie się temu poddaje.
Rozalia Bajer

ks. Eugeniusz Burzyk

TRIDUUM PASCHALNE Z LICZNYM UDZIAŁEM WIERNYCH
W sumie ponad 3,5 tys. wiernych uczestniczyło w naszym kościele w Liturgii Triduum Paschalnego.
W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę uroczystościom przewodniczył proboszcz ks.
Eugeniusz Burzyk, w koncelebrze czterech kapłanów pracujących w parafii. W Wielki Czwartek,
po Mszy Wieczerzy Pańskiej, adoracja w Ciemnicy, która znajdowała się w dolnej kaplicy, trwała do
22.00; w Wielki Piątek od 7.00 do 17.50.
Podczas wielkopiątkowej Liturgii Męki Pańskiej przez ok. 50 minut wierni oddawali cześć krzyżowi
przez przyklęknięcie. Adoracja przy Grobie Pańskim, do którego w tym roku zakupiono dwie okazałe figury rzymskich żołnierzy, trwała do północy; w Wielką Sobotę od 7.00 do 17.50. Na zakończenie
wielkosobotniej Mszy Wigilii Paschalnej, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, odbyła
się procesja rezurekcyjna wokół kościoła. Wcześniej, od 9.00 do 15.00, co godzinę odbywało się
błogosławienie pokarmów, w którym wzięło udział ponad 5 tys. osób.
Podziękowania dla organisty – Zdzisława Kołodzieja, za przygotowanie chóru „Canticum Novum”;
kościelnego i Służby Liturgicznej; młodzieży oazowej za złożenie kapłanom życzeń; pocztów sztandarowych: górników kopalni „Brzeszcze” i Strażaków OSP Jawiszowice; osób niosących baldachim,
feretrony i figurę Zmartwychwstałego.
Projekt i realizacja Ciemnicy oraz Grobu Pańskiego: ks. Eugeniusz Burzyk, Mariola Galas, Ryszard Dzień

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – intencja na maj 2022
Intencja powszechna: Módlmy się, aby młodzi ludzie, wezwani do pełni życia, odkryli Maryjny
styl życia, który prowadzi do zasłuchania, głębokiego rozeznania, odwagi wiary i oddania służbie.
Intencja parafialna: Módlmy się za wstawiennictwem sługi Bożej Pauliny Jaricot o nowych członków i rozwój naszych parafialnych róż Żywego Różańca.

Ogłoszenia parafialne

1. Dzisiaj obchodzimy święto patronalne Caritas. Do puszek składamy ofiary na cele charytatywne. O 17.30 Koronka i nabożeństwo
do Bożego Miłosierdzia.
2. Dziękujemy młodzieży oazowej za przedstawienie pasyjne. Można złożyć dla nich ofiarę,
przeznaczoną na duszpasterstwo.
3. Przy stolikach z prasą do nabycia Paschaliki, które można zapalić na grobach bliskich,
gdyż są znakiem Zmartwychwstania.
4. Są również figury Zmartwychwstałego w drewnianej grocie, a także duże poświęcone różańce, które oprócz modlitwy mogą także
spełniać funkcję dekoracyjną.
5. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowiedzialni są mieszkańcy ul. Piaski. Ofiary
można wpłacać w zakrystii, w kancelarii oraz
na konto. Dziękujemy mieszkańcom ul. Turystycznej za ofiary w ubiegłym tygodniu.

6. W przyszłą niedzielę do puszek składamy ofiary na działalność naszej diecezji.
7. Również w przyszłą niedzielę – 1 maja, po
Mszy o 7.00, w kaplicy w dolnym kościele,
będzie miała miejsce comiesięczna zmianka
różańcowa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy także osoby, które chciałyby wstąpić do
Róż Różańcowych.
8. W ubiegły wtorek – 19 kwietnia odbyło się spotkanie synodalne, podczas którego głos zabrali przede wszystkim członkowie grup formacyjnych. Każdy może wypowiedzieć się też anonimowo. Na stolikach z prasą są specjalne ankiety, które po wypełnieniu przez najbliższe
2 tygodnie można wrzucać do puszki – obok
obrazu Jezusa Miłosiernego.
9. Po Mszy Świętej zapraszamy do parafialnej kawiarni na kawę, herbatę, domowe ciasto i gofry.

Intencje mszalne

NIEDZIELA – 24 kwietnia

na i Kazimierz Drewniak; † Stanisław
Kasprzycki w 5 r. śmierci; † Bogusława Baran; † Krzysztof Iwaszko; † Maria Mitoraj-Papla; † Mariusz Dziedzic;
† Stanisław Kozieł; † Stanisław Tobiczyk; † Jadwiga Wróbel; † Kazimierz
Szymla; † Piotr Pawlus; † Stefania
Karcz; † Władysława Bigos; † Mieczysław Noga; † Adam Głowacki

7.00
8.30

† Edward Maźnicki
† Zofia i Marian Bernaś z zięciem
Stanisławem
10.00 † Julianna Buchowiecka
11.30 † Tadeusz Kóska
18.00 † Jan Jarmundowicz

PONIEDZIAŁEK – 25 kwietnia

6.30 † Bronisław Kubik
6.30 † Waleria Szostek
18.00
Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o błogosławieństwo Boże
i opiekę MB dla Jolanty i Marka
z okazji 35. rocznicy ślubu
18.00 † Grzegorz Spadek w 1 r. śmierci

WTOREK – 26 kwietnia

6.30 † Helena Bojda
18.00
Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o błogosławieństwo Boże
i opiekę MB w dorosłym życiu dla
Jolanty z okazji 18. urodzin

ŚRODA – 27 kwietnia

6.30 † Bronisława Rak
18.00
Za parafian
		
Intencje modlitewne przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: † Jani-

CZWARTEK – 28 kwietnia
6.30 † Stanisława Mateja
18.00 † Jarosław Górnicki
18.00 † Józefa Firlej

PIĄTEK – 29 kwietnia

6.30 † Helena Bojda
18.00 † Barbara Kozioł z teściami

SOBOTA – 30 kwietnia

6.30 † Sławomir Patyk
18.00 † Mieczysław Famielec w 10 r. śmierci

NIEDZIELA – 1 maja
7.00
8.30
10.00
11.30
12.30
18.00

†
†
†
†

Józefa Firlej
Marian Cacak w 10 r. śmierci
Bronisław Chrapek w 15 r. śmierci
Wanda Płużek
Msza Święta chrzcielna
† Władysława Danek w 1 r. śmierci
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