
M a t e r
D o l o r o s a
TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ

w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

3 0   p a z d z i e r n i k a   20 16   r o k u N r   1 0 1   ( 4 2 2 )3 1.   N i e d z i e l a   Z w y k l a   –   R o k   C,,,

Niedzielne espresso           z Proboszczem

Na czym polegała praca Zacheusza?
W mieście Jerycho, w którym rozgrywa się akcja dzisiejszej Ewangelii 
znajdował się punkt celno-podatkowy rzymskich władz administracyj-
nych, okupujących Palestynę. Zacheusz pełnił funkcje zwierzchnika cel-
ników; można powiedzieć, że był dyrektorem tego urzędu. Powszechnie 
uchodził za kolaboranta, zdrajcę i oszusta, gdyż z racji swojego stanowi-
ska musiał współpracować ze znienawidzonymi Rzymianami. 

Dlaczego celnicy mieli tak złą opinię? 
Celnik, grzesznik i poganin to były dla Żydów pojęcia równoznaczne. Powszechnie znani byli z nadużyć, 
bo z pobieranych podatków starali się uzyskać jak najwięcej korzyści dla siebie. Zasady podatkowe były 
skomplikowane, gdyż podatki pobierano zarówno od osób i ich dochodów, jak i nieruchomości; ściągano 
opłaty nie tylko za handel, ale także za przewóz towarów czy przejazd drogami. Sprzyjało to samowol-
nym decyzjom celników i wszechstronnym nadużyciom. Swoim zwierzchnikom, rzymskim okupantom, 
celnicy chętnie dawali łapówki, biorąc je również od tych, od których pobierali podatki.

ks. Eugeniusz Burzyk

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien 
człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. 
Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z po-
wodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął 
się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przecho-
dzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do 
niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać 
w twoim domu”. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. 
[…] Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego 
domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy 
przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

Łk 19, 1-10

Celnikowi Zacheuszowi niczego nie brakowało; miał dobry zawód, 
stanowisko, był bogaty, zaliczał się do elity społeczeństwa.
Pewnego dnia, zapewne z ciekawości, razem ze zwykłymi ludźmi 
staje przy drodze, aby ujrzeć przechodzącego nauczyciela.
Jest niskiego wzrostu, dlatego by cokolwiek zobaczyć, odruchowo 
wchodzi na drzewo; tam zostaje dostrzeżony przez Jezusa.



Jan Paweł II – przyjaciel naszej parafii
Uroczystej sumie odpustowej ku czci św. 
Jana Pawła II przewodniczył 22 paździer-
nika ks. Jacek Pędziwiatr – rzecznik praso-
wy Kurii Bielsko-Żywieckiej, dyrektor pro- 
gramowy diecezjalnego radia „Anioł Beski- 
dów” oraz asystent kościelny „Gościa Nie-
dzielnego”. W tym dniu obchodziliśmy ró- 
wnież 4. rocznicę konsekracji naszego ko-

ścioła, dlatego Msza Święta została odprawiona w intencji 
budowniczych, ofiarodawców i fundatorów naszej świątyni. 
Polecaliśmy Bogu także intencje Mszy Świętej wotywnej ku 
czci św. Jana Pawła II, przyjęte na ten miesiąc.
„Po co potrzebne nam orędownictwo świętych, przecież każdy z nas może 
bezpośrednio zwracać się do Boga?” – pytał w kazaniu ks. Jacek Pędziwiatr. 
Przypomniał, że kiedy przechodzimy przez jakaś kładkę czy mostek, to bardzo 
cenimy sobie barierki, które zabezpieczają nas z obu stron. Dzięki nim czuje-
my się o wiele pewniej, bez nich bylibyśmy zatrwożeni, nawet balibyśmy się 
iść do przodu. „Święci są właśnie rodzajem takiej barierki, która daje nam 
dodatkowe poczucie bezpieczeństwa, nasza droga do Boga jest łatwiejsza i pe- 
wniejsza. Świadomość, że nie jesteśmy sami, że mamy takiego orędownika jak 
Jan Paweł II jest w naszym codziennym życiu bardzo pomocna” – dodał.
Proboszcz, ks. Eugeniusz Burzyk nazwał św. Jana Pawła II przyjacielem na-
szej parafii: „W najtrudniejszych problemach dotyczących jej funkcjonowania, 
zarówno w wymiarze duszpasterskim, jak i materialnym, związanych z trwa-
jącymi remontami, nigdy się na nim nie zawiedliśmy. Wiem, że wielu para-
fianom bardzo pomaga jego wstawien-
nictwo także w prywatnych, osobistych 
sprawach”.

Na zakończenie wierni mieli możliwość ucałowania relikwii 
krwi św. Jana Pawła II, które nasza parafia otrzymała przed 
pięcioma laty jako pierwsza w diecezji bielsko-żywieckiej 
i jedna z pierwszych Polsce.
Podczas liturgii śpiewał parafialny chór Canticum Novum 
oraz zespół młodzieżowy. Obecni byli górnicy KWK „Brze-
szcze” ze swoim sztandarem, przedstawiciele grup forma- 
cyjnych działających w parafii, a także członkinie Koła Go-
spodyń Wiejskich w strojach regionalnych.



 1. We wtorek – 1 listopada obchodzimy Uroczystość 
Wszystkich Świętych. W środę – 2 listopada Wspo-
mnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Zarówno 
1. jak i 2. listopada o 17.30 odprawimy nieszpory 
za zmarłych. Odpust za dusze w czyśćcu cierpiące 
można uzyskać od Uroczystości Wszystkich Świę-
tych i w Dzień Zaduszny przez nawiedzenie kościo-
ła, odmówienie Ojcze Nasz i Wierzę, modlitwy w in- 
tencji Papieża, przyjęcie łaski sakramentalnej spo-
wiedzi i Komunii Św., zachowanie wolności od przy- 
wiązania do jakiegokolwiek grzechu; a także od 1 
do 8 listopada nawiedzając cmentarz, modląc się za 
zmarłych, spełniając zwykłe warunki odpustu.

 2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pią- 
tek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w czwar-
tek i piątek od godz. 17.00 do 18.00. W sobotę od-
wiedziny chorych od godz. 9.00. 

 3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła oraz ofiarę na 
kwiaty mieszkańcom bloków nr 15 i 16 z os. Pade-
rewskiego. W tym tygodniu prosimy mieszkańców 
bloków nr 3 z os. Słowackiego. 

 4. Ukończyliśmy prace związane z konserwacją, czyli 
śrutowaniem i malowaniem ostatniego odcinka me-
talowego płotu od strony zachodniej, za tujami: 11 
przęseł, czyli ponad 30 metrów bieżących. Zostało 
również ukończone malowanie lamp wokół kościo-
ła, a także tych elementów wcześniej pomalowane-
go płotu, które wymagały dodatkowej konserwacji. 
Dziękujemy działającej przy naszej parafii Grupie AA, 
która zaangażowała się w malowanie płotu i p. Lu-
dwikowi Pastuszce za bezinteresowną pomoc w pro-
cesie śrutowania poszczególnych jego elementów.

Ogłoszenia duszpasterskie
30 października – 6 listopada



NIEDZIELA – 30 października
  7.00  O błogosławieństwo Boże i zdro-

wie dla ks. Przemysława Gawlasa 
z okazji imienin [NSPJ]

  8.30 † Jolanta i Stanisław Styczeń
10.00  O błogosławieństwo Boże i opie-

kę MB Bolesnej dla Jolanty i Krzy-
sztofa w 25 rocznicę ślubu

11.30 † Ludwik i Albina Bąk
18.00 † Mieczysława Brzeziecka w 13 ro-

cznicę śmierci

PONIEDZIAŁEK – 31 października
  6.30 † Helena Jeziorska
  6.30 † Julian Zdunek
18.00 † Kazimierz Gembala w 15 r. śm.

WTOREK – 1 listopada
  7.00 † Stanisław Andryszczak z rodzi- 

cami i teściem
  8.30 † Leszek i Józef Piskorscy
10.00 † Józef Mikołajek w 1 r. śmierci 

[Oaza Rodzin]
11.30 † Ireneusz, Helena, Jerzy Sojka
18.00 † Tadeusz Pustuła

ŚRODA – 2 listopada
  7.00 †† z rodzin Rączków i Grybosiów 
  8.30 † Józef Pawlus
10.00 † Jan Korczyk w r. śmierci
16.30 † Tadeusz i Maria Łagos
18.00 † Władysława Wnętrzak

CZWARTEK – 3 listopada
  6.30 † Kazimierz Górny w 17 r. śmierci
  6.30 † Julian Zdunek
18.00  W intencjach Radia Maryja oraz 

za kapłanów i misjonarzy

PIĄTEK – 4 listopada
  6.30 † Magdalena Jęczalik
  6.30 † Krzysztof i Roman Smekla
  6.30 † Julian Zdunek
18.00 †† kapłanów, którzy pracowali  

w naszej parafii [NSPJ]

SOBOTA – 5 listopada
  6.30  O Boże błogosławieństwo i zdro-

wie oraz opiekę Matki Bożej dla 
Marii z okazji urodzin

  6.30 † Tadeusz Filek w 12 r. śmierci
  6.30 † Julian Zdunek
  6.30 † Krystyna Szpyra
18.00 † Anastazja Gacek w 5 r. śmierci

NIEDZIELA – 6 listopada
  7.00 † Władysława i Alfred Tworek
  8.30 † Fryderyk Moskała z rodzicami
10.00  O zdrowie i Boże błogosławień-

stwo dla wszystkich krwiodaw-
ców z okazji 50-lecia Klubu Ho- 
norowych Dawców Krwi przy 
KWK Brzeszcze

11.30 † Janina i Jan Cibor w r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Jan Kozik w 29 rocznicę śmierci
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Intencje mszalne
30 października – 6 listopada


