
Kontakt: gazetaparafialna.juszczyna@gmail.com      WWW.PARAFIAJUSZCZYNA.PL 

Gazeta Parafialna 
Parafia Nawiedzenia Najświętszej 

Maryi Panny w Juszczynie  
5 kwietnia 2020 Nr 14/2020 

Tęskno mi Panie… 

W tym roku, jak nigdy dotąd przez ywać  będziemy Niedzielę Palmową inaćzej. Jeszćze s wiez o mam  
w pamięći wydarzenia zeszłego roku. Wypełniony nasz kos ćio ł mno stwem małyćh dzieći, młodziez y  
i dorosłyćh trzymająćyćh w ręku kolorowe, pięknie przyozdobione palmy. Wiećzorem tak lićznie  
zgromadzilis my się wraz z przybyłymi do nas gos ć mi z okolićznyćh parafii na Misterium Męki Pan skiej. 
Pamiętamy widok Wiećzernika i sćenę Ostatniej Wiećzerzy przy s wietle Księz yća, sćenę bićzowania,  
niesprawiedliwy sąd Piłata i wzgo rze Ukrzyz owania Jezusa. Kto by pomys lał, z e nie będziemy mogli brać  
udziału w tyćh jakz e Ś więtyćh i wyjątkowyćh wydarzeniaćh tego roku. Az  łzy same ćisną się do oćzu. 
Wkraćzająć dzis  w Misterium Wielkiego Tygodnia pragnę nade wszystko zapewnić  Was o swojej  
modlitwie za Was. Mimo iz  nie dane jest nam się spotkać  zapewniam Was o łąćznos ći z Wami wszystkimi: 
z dzieć mi, młodziez ą, z waszymi rodzinami, z ludz mi starszymi i samotnymi, z naszymi brać mi i siostrami 
ćhorymi, kto ryćh w obećnej sytuaćji nie będziemy mogli przed Wielkanoćą odwiedzić  w domaćh. Wszysćy 
ćierpimy z powodu tej jakz e trudnej i nie spotykanej dotąd sytuaćji. My kapłani jestes my z Wami  
w modlitwie tej osobistej a takz e dzięki transmisji Mszy Ś więtyćh oraz Naboz en stw z naszego  
parafialnego kos ćioła, proszę zwłaszćza młodyćh w imię miłos ći bliz niego dajćie szansę ludziom starszym 
i moz liwos ć  oglądania naszyćh transmisji przez łąćze internetowe, na naszej stronie Parafialnej  
na Faćebooku. 
Ukoćhani Parafianie, Pan Bo g ućzy nas dzis  wielkiej pokory do wszystkiego ćo Ś więte. W tej tęsknoćie za 
Eućharystią, Komunią Ś więtą, za Śakramentami Ś więtymi, za obećnos ćią w naszym parafialnym kos ćiele  
i za sobą nawzajem ućzymy się na nowo Kim jest Bo g, ćzym jest Miłos ć  do Niego. Ta pro ba naszej wiary 
niećh nas naućzy na nowo szaćunku do Boga i do siebie wzajemnie. Z z yćzeniami głębokiego przez yćia 
Ś więtego Triduum Pasćhalnego w gronie rodzinnym i ws ro d bliskićh, z zapewnieniem o szćzego lnej  
modlitwie za Was i Wasze rodziny. 

Ksiądz Andrzej Zawada – Proboszćz 

NIEDZIELNE REFLEKSJE …  

Czytania Niedzieli Palmowej zapowiadają waz ne wydarzenia, jakie mają nastąpić . Ukazują nie tylko  
postaći, ale sytuaćje, z jakimi będą musieli się zmierzyć . Judasz-zdradzi Mistrza, Piotr trzykrotnie zaprze 
się naućzyćiela, w Wiećzerniku ma miejsće pierwsza eućharystia, w Ogrodzie Getsemani—ućzniowie  
posnęli. Jezusa odrzući naro d i jego przywo dćy, dozna zlekćewaz enia, od Kajfasza, obojętnos ći tćho rzliwe-
go Piłata. Na krzyz u Jezus dos wiadćzy samotnos ći i lęku, jako ćzłowiek s wiadomy tego, ćo ma nastąpić . 
Dokona zbawienia s wiata i ludzkos ći. Niedziela Palmowa wprowadza w tematykę Wielkiego Tygodnia, 
wydarzen  zbawćzyćh, z kto ryćh kaz de jest potrzebne, odkupien ćze, wyjątkowe. To ćzas wielkićh kontra-
sto w, od ćhwały przez poniz enie do ćhwały przez wywyz szenie. Widzimy Jezusa, ostatnie godziny Jego 
z yćia na ziemi, i nastroje tłumo w, wypełnienie zapowiedzi proroko w. Bardzo duz a dawka wraz en , emoćji, 
w bardzo kro tkim ćzasie. Śzybka akćja, mnogos ć  wątko w sprawia, z e łatwo ćos  pominąć , nie zauwaz yć , 
nie zrozumieć , dlatego trzeba się starać , aby nadąz yć . Tak wielu, obojętnie przećhodzi, nie zastanawia się, 
nie pro buje wniknąć  w istotę. Czas pandemii, sprawił, z e ćzas zwolnił, kaz dy z nas ma moz liwos ć  rozwa-
z yć  wszystkie wydarzenia, tres ći, zalez nos ći. Mimo braku moz liwos ći udziału w liturgii, moz na przez ywać  
poprzez dokładną lekturę ewangelii, zwro ćić  uwagę na wielos ć  i bogaćtwo znako w, gesto w, modlitw,  
ćelebraćji. Doznamy tęsknoty za tym, ćo zawsze mielis my na wyćiągnięćie ręki, rozbudzimy pragnienia  
i dućhowe tęsknoty. Wraz z Maryją-Matką Boz ą, Marią Magdaleną i drugą Marią i Janem staniemy pod 
krzyz em Jezusa, przez yjemy Jego Mękę i Zmartwyćhwstanie. Rozwaz ymy, jakby w pigułće, najwaz niejsze 
wydarzenia z z yćia Jezusa i Kos ćioła. Cały rok, poprzez udział w liturgii przygotowywalis my się do praw-
dy Zmartwyćhwstania Jezusa. To wszystko ma słuz yć  pogłębieniu naszej wiary, relaćji z Jezusem, do-
s wiadćzeniem Kos ćioła pielgrzymująćego, tu na ziemi, umęćzonego, ukrzyz owanego i ćhwalebnie zmar-
twyćhwstałego. Kilka najbliz szyćh dni, wprowadzi nas w misterium wiary. Przygotujmy się, kaz dy z osob-
na, aby wraz z Jezusem przejs ć  od triumfalnej proćesji Niedzieli Palmowej, poprzez samotnos ć  Ogro jća, 
ćierpienie Krzyz a i rados ć  Zmartwyćhwstania. Ofiarujmy Jezusowi swoje boląćzki, problemy, trudnos ći,  
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Dzis  Kos ćio ł obćhodzi pamiątkę uroćzystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Łąćzymy się dzisiaj  
poprzez dzieje z rzeszami w Jerozolimie, kto re niegdys  witały Jezusa słowami ,,Hosanna Śynowi Dawida! 
Błogosławiony Kro l Kto ry przyćhodzi w Imię Pan skie”. 
Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego roku 
liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej (czwartek godz. 18.00), poprzez Liturgię 
Wielkiego Piątku (godz. 18.00), ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej (Wielka  
Sobota godz. 18.30) i kończy się w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. 
Dziękujemy rodzinom, kto re sprzątały kos ćio ł wćzoraj. Na sobotę prosimy rodziny: (nie więćej niz  5 
oso b): Juszczyna 54, 296, 56, 257, 113, 294, 418, 265, 57, 94. 

Plan transmisji (Wielki Tydzień + Święta Wielkanocne) 
13.04- 20.04 

https://www.youtube.com/channel/UCTBQliFwwFbLdSiha97InPw  
Wielki Poniedziałek 
8:00 Eućharystia 
15:00 Koronka do Boz ego Miłosierdzia przed Najs więtszym Śakramentem 
 
Wielki Wtorek 
8:00 Eućharystia 
20:00 Ro z anieć przed Najs więtszym Śakramentem 
 
Wielka Środa 
15:00 Koronka do Boz ego Miłosierdzia przed Najs więtszym Śakramentem 
18:00 Eućharystia 
Wielki Czwartek 
18:00 Msza Wiećzerzy Pan skiej 
21:00 Czuwanie „Godzina Ś więta” 
 
Wielki Piątek 
10:00 Ro z anieć 
15:00 Koronka do Boz ego Miłosierdzia 
18:00 Liturgia Wielkiego Piątku 
21:00 Droga Krzyz owa 
 
Wielka Sobota 
10:00 Ro z anieć 
15:00 Koronka do Boz ego Miłosierdzia 
18:00 Liturgia Wielkiej Śoboty 
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
11:00 Eućharystia 
 
Poniedziałek Wielkanocny 
11:00 Eućharystia 

z jakimi się bezradnie pro bujemy uporać , oddajmy lęki, te najbardziej zatajone w serću, wyzbyjmy lęku 
ćhoroby i s mierći, przyjmijmy prawdę o Zmartwyćhwstaniu, odrodzeniu ze s mierći do nowego, przemie-

nionego życia. Dos wiadćzenie pandemii, ćzyni nas małymi, ućzy pokory i prowadzi do Boga. Pokazuje, jak 
niewiele moz emy, rzuća na kolana, błagania Boz ego przebaćzenia i pomoćy. Nie wiadomo, jak długo 
przyjdzie nam z yć  „poza kos ćiołem”, z dala od ućzestnićtwa w liturgii. Wzbudz my pragnienie dućha przy-
jęćia wszystkićh łask, jakie Bo g dla nas na ten ćzas przygotował. Śłuz my sobie pomoćą, radą, dobrym sło-
wem.               Ks. Andrzej Bojda 

https://www.youtube.com/channel/UCTBQliFwwFbLdSiha97InPw?fbclid=IwAR25yZi4P_FcT31uKnQ1u-FaSsWKoRFcErOWxRXXNYobUqq3Dh2m-8lZB2I


INTENCJE MSZALNE – NIEDZIELA PALMOWA 
05.04.2020 

Poniedziałek 06.04. godz. 8:00  

1. Za zmarłego Jana Zonia. 
Wtorek 07.04. godz. 8:00  

1. Za zmarłą Marię Dędys. 

Środa 08.04. godz. 18:00  
1. Za zmarłego Śtanisława Bieguna w roćznićę 

s mierći. 
Wielki Czwartek – Dzień Ustanowienia  

Eucharystii i Kapłaństwa 
godz. 18:00  
1. W intenćji Kapłano w praćująćyćh w naszej  

Parafii, poćhodząćyćh z niej oraz o nowe powo-
łania do kapłan stwa i z yćia konsekrowanego. 

2. W intenćji Śzymona i Patryka z okazji urodzin  
z pros bą o Błogosławien stwo Boz e, zdrowie,  
potrzebne łaski, opiekę Matki Boz ej Patronki na-
szej Parafii oraz w intenćji ćałej rodziny.  

Wielki Piątek – Dzień Męki i Śmierci Naszego 
Pana Jezusa Chrystusa 

godz. 18:00 – Liturgia Wielkiego Piątku 

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna Uroczysta 
msza Święta 

godz. 18:00  
1. W intenćji Wszystkićh parafian i ofiarodawćo w 

składająćyćh ofiarę na potrzeby naszej parafii - 

dla z yjąćyćh o Błogosławien stwo Boz e, zdrowie, 
potrzebne łaski oraz opiekę Matki Boz ej Patron-
ki naszej Parafii – z pros bą, aby ćhroniła nasze 
rodziny i domy od wszelkićh niebezpiećzen stw  
a zwłaszćza od zarazy. 

2. Za zmarłego Jana Koćonia w 4. roćznićę s mierći. 
Niedziela Zmartwychwstania 

godz. 8:00  
1. Za zmarłego Władysława i Annę Hojdys  

w roćznićę s mierći. 
godz. 9:30  
1. Za zmarłą Marię Z uławską z męz em Janem  

z synami i wnukiem Krzysztofem. 
Godz. 11:00  
1. W intenćji Marćeli z okazji urodzin z pros bą  

o Błogosławien stwo Boz e, zdrowie, potrzebne 
łaski, opiekę Matki Boz ej Patronki naszej Parafii 
oraz w intenćji ćałej rodziny. 

godz. 11:40  
1. W intenćji Mićhała z okazji 18. roćznićy urodzin  

z pros bą o Błogosławien stwo Boz e, s wiatło  
Dućha Ś więtego, zdrowie, potrzebne łaski, opie-
kę Matki Boz ej Patronki naszej Parafii oraz  
w intenćji ćałej rodziny. 

godz. 15:00  
1. Za zmarłą Anielę Piotrowską w 2. roćznićę  

s mierći z męz em Śtanisławem w 24. roćznićę  
s mierći oraz z rodzićami. 
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Program Wielkiego Tygodnia 
Wielki Czwartek – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 

Dzien  ustanowienia Najs więtszego Śakramentu i Śakramentu Kapłan stwa.  
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00. 

Wielki Piątek - Dzień Męki i śmierci  
Pana Jezusa 

Obowiązuje w tym dniu post s ćisły. 
O godz. 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. 
Obrzędy Wielkopiątkowe rozpoczną się o godz.18:00. Liturgia słowa, modlitwa powszećhna,  
adoraćja Krzyz a, Komunia Ś więta. 

Wielka Sobota 

O godz.18:30 rozpoczęcie obrzędów Wielkiej Soboty. Liturgia słowa i Msza Święta, poświęćenie 
wody ćhrzćielnej i odnowienie przysięgi ćhrztu. Na znak jednos ći z ćałą Parafią i Kos ćiołem  
w Wielką Śobotę prosimy zapalić  s wieće —Pasćhaliki, kto re wćzes niej nabylis ćie w kos ćiele. 

Drodzy Parafianie, 
Informuję,  z e w związku z zaistniałą sytuaćją nie będzie dnia Spowiedzi S więtej w ćzasie Wielkiego  
Postu. Proszę, aby osoby, kto re ćhćą skorzystać  z Śakramentu Pokuty i Pojednania lub w razie nagłej  
potrzeby, kontaktowały się z kapłanami telefonićznie i umawiały na termin spowiedzi indywidualnie. Po-
niz ej numery telefono w do kontaktu z nami: 
Ksiądz Proboszcz Andrzej Zawada – 606 247 861 
Ksiądz Wikariusz Andrzej Bojda – 668 051 436 

Ksiądz Proboszćz Andrzej Zawada 
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POWOŁANIE? TO NIE TAKIE STRASZNE. 

Cięz ko opisać  w paru słowaćh ćos  ćo ćałkowićie zmieniło z yćie ćzłowieka i odwro ćiło go o 180 
stopni, ale spro buję to zrobić , aby pokazać  tym kto rzy się wahają, z e to nić strasznego, a Wam, kto rzy to  
ćzytaćie pokazać , z e powołanie to nie tylko kapłan stwo, ale to wypełnianie woli Boga Ojća w swoim  
ćodziennym z yćiu… 

Wszystko zaćzęło się praktyćznie od dziećka, zawsze będąć w kos ćiele byłem ćiekawy tego ćo 
Kapłan „wykonuje” przy ołtarzu, obserwowałem uwaz nie kaz dy Jego rućh. Od małego gdy byłem  
z babcią musiałem razem z nią odmawiać  Ro z anieć i Koronkę do Boz ego Miłosierdzia- musiałem, bo 
przećiez  będąć dziećkiem było wiele innyćh ćiekawszyćh rzećzy do robienia, ale nigdy nie  
protestowałem, zawsze posłusznie klękałem i modliłem się ćhoćiaz  ćzasem moz e wszystkiego nie  
rozumiałem.  

Śtara figura Matki Boz ej, wizerunek Boga Ojća, obraz Matki Boz ej Częstoćhowskiej i metalowy 
Krzyz  z symbolami Męki Pan skiej- to wszystko zapamiętałem z „ołtarzyku” kto ry miała moja babćia  
i do tego ćzasu mam ten stary Krzyz  na swoim biurku. Niewątpliwie na rozwo j mojego powołania mieli 
i mają wpływ moi rodzice- ćodziennie rano wspo lna modlitwa przed wyjs ćiem do szkoły, a wiećzorem  
dziesiątek ro z an ća i fragment z Pisma Ś więtego- to ćodzienny, niezmienny program w naszym domu, 
kto ry zapamiętałem z mojego dziećin stwa. Niejednokrotnie zastawałem moićh rodzićo w na klęćzkaćh 
po z ną noćą, ćhoćiaz  byli zmordowani ćodzienną praćą i obowiązkami, ale zawsze znajdowali ćzas na 
modlitwę, kto ra dawała i daje im siłę.  

Dlaćzego wybrałem Seminarium Duchowne? Nie wiem i sam sobie zadaje to pytanie bardzo  
ćzęsto. Ale wiem jedno- nie byłbym w tym miejsću gdyby nie ludzie, kto ryćh Pan postawił na mojej  
drodze z yćia. Pro ćz tyćh najwaz niejszyćh- Rodzićo w, Dziadko w, Śiostry, byli to Księz a- od pierwszyćh 
lat mojej słuz by przy ołtarzu a zaćzynałem ją w Parafii w Wieprzu- był to s p. ks. Stanisław Jania, kto ry 
zawsze mi powtarzał, z e modli się abym został księdzem- był to kapłan, kto ry nigdy nie potrafił  
odmo wić  pomoćy drugiemu ćzłowiekowi- plebania tętniła z yćiem zapraszanyćh tam przez niego gos ći. 

Śpotkałem ro wniez  innego s więtego kapłana- emerytowanego księdza Proboszćza z Lipowej -
ks. Jana Krystę, który w ćodziennej służbie kapłańskiej praćował również fizyćznie wćiąż ćoś 
remontująć w kos ćiele, lub woko ł niego. Nigdy od tego ćzłowieka nie usłyszałem słowa skargi ćzy uz a-
lania, a wręćz z jego oćzu wćiąz  bije rados ć  i miłos ć  do drugiego ćzłowieka.  

Pozwolę sobie wyrazić  wdzięćznos ć  jeszćze jednemu kapłanowi—ś.p, ks. Józefowi Leśnemu. 
Zmarły ostatnio ks. Jo zef ućzył jak posługiwać  do kon ća tym, kto rzy potrzebują posługi sakramentalnej
- ćodziennie, długo przez rozpoćzęćiem Eućharystii siedział w konfesjonale i ćzekał na nas, aby w imię 
Chrystusa odpuszćzać  winy. Do kon ća swojego z yćia słuz ył i spalał się dla innyćh, a przy tym swoją 
skromnos ćią nie przysłaniał Tego, kto ry go posłał do słuz by. Było i jest jeszćze wielu s więtyćh  
kapłano w i oso b z yćia konsekrowanego, kto ryćh spotkałem i spotykam na swojej drodze z yćia. Dlatego 
smući mnie fakt, z e tak bardzo Kapłani i Kos ćio ł jest obraz any, bo będąć w Śeminarium tak blisko Tej 
Wielkiej Tajemnićy nigdy nie spotkałem takiego Księdza, kto rego model ostatnio moz na oglądać  w me-
diaćh…  

W kolejnej ćzęs ći postaram się opowiedzieć  ćos  więćej o tej drodze, kto ra poprzedziła wybo r  
Śeminarium „ bo Kapłan to człowiek z ludu wzięty i dla ludu ustanowiony” bo gdyby nie CZŁOWIEK 
spotkany przed Śeminarium to nie byłoby mnie na tym miejsću na kto rym jestem…  

     
 
 
            Jakub Polak 


