
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pe-
wien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo 
bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie 
mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc 
naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy 
bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spoj-
rzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem 
dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zszedł więc z pośpie-
chem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: „Do 
grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do 
Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo 
w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to 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”.
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„Nie ma wypadków tak nieszczęśliwych, z których by ludzie 
zręczni nie wyciągnęli jakiejś korzyści, ani też tak szczęśli-
wych, których by nierozważni nie mogli obrócić na swą 
szkodę” – uważa Rochefoucauld.

Zapewne Zacheusz nie był zadowolony ze swego niskiego 
wzrostu, a już na pewno w sytuacji, gdy inni zasłaniali mu 
widok. Jednak dzięki temu musiał wejść na drzewo, gdzie 
został dostrzeżony przez Jezusa.  

„Chromy, ślepy i głuchy często Boga złowi, 
Ujrzy, posłyszy; prędzej niźli ludzie zdrowi”
– pisze w „Zdaniach i uwagach” Adam Mickiewicz.

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

Niedzielne espresso             z Proboszczem

31.   N i e d z i e l a   Z w y k l a   –   R o k   C,

Dlaczego powinniśmy akceptować swój wygląd i przykre sytuacje?
Trudno spotkać człowieka, który byłby w pełni zadowolony ze 
swojego wyglądu czy kondycji fizycznej. Jednak w perspektywie 
zbawienia i życia wiecznego tylko Bóg wie, co ostatecznie okaże 
się dla nas pożyteczne. Jest rzeczą naturalną i słuszną, że każdy 
chciałby atrakcyjnie wyglądać i być zdrowym. Zdarza się jednak, 
że choroba, przykre wypadki, a nawet kalectwo są inspiracją do 
zmiany życia i nawrócenia.

ks. Eugeniusz Burzyk



Trwa remont generalny dolnego poziomu plebanii
Remont obejmuje klatkę schodową, korytarz, jadalnię, kuchnię, spiżarkę, pomieszczenie 
socjalne, toaletę dla gości i pokój gospodyni. W sumie do odnowienia jest ponad 170 m2 
podłogi oraz 560 m2 ścian i sufitów.

Podłogi
We wszystkich remontowanych pomieszczeniach zerwano ok. 145 m2 zniszczonego, odpadającego 
parkietu oraz wykładzin podłogowych. Odkryta wylewka okazała się spękana, a różnica w poziomie 

sięgała 18-19 cm. Podjęto decyzję o konieczności 
skucia całości warstwy betonowej, gdyż była ona 
grubości od 2 do 7 cm, na piasku z wapnem, bez 
żadnego wzmocnienia, co zapewne powodowało 
pęknięcia. Obecnie na całej powierzchni zosta- 
nie odtworzona warstwa konstrukcyjna posadzki, 
poprzez ułożenie utwardzonego styropianu, foli, 
zbrojenia oraz mechanicznie wykonanej wylewki 
wyrównującej. Podłogi zostaną wykończone płyt-
kami ceramicznymi.

Ściany i sufity
W korytarzu i jadalni zerwano starą boazerię, natomiast w kuchni, spiżarce oraz w toalecie usu-
nięto resztę płytek, które jeszcze nie odpadły. Po zerwaniu boazerii okazało się, że przykrywała 
ona spore nierówności w pionie i poziomie, a ściany mają ubytki i spękania. Oczyszczono sufity, 
wyrównywane są ściany, które następnie będą tynkowane i gipsowane. Na większych powierz- 
chniach zostaną ułożone płyty gipsowo-kartonowe, wykończone gładzią gipsową; w kuchni i łazien-
ce dodatkowo zostaną ułożone płytki ceramiczne. 



Drzwi do wszystkich pomieszczeń były podnisz-
czone i wypaczone, co powodowało nieszczelności 
i trudności z zamykaniem/otwieraniem. W ostatnim 
tygodniu zakupiliśmy 11 par nowych drzwi, które 
zostaną zamontowane do wszystkich remontowa-
nych pomieszczeń.

Instalacja grzewcza
We wszystkich pomieszczeniach zostanie wy-
mieniona stara instalacja grzewcza. Po zerwaniu 
parkietów i wykładzin odkryto kanały, w których 
były prowadzone niezaizolowane rury grzewcze. 
Dodatkowo same kanały nie były odizolowane termicznie i przeciwwilgociowo od warstwy gruntowej. 
Różnica temperatur oraz wilgoć w kanałach spowodowały korozję cegły i betonu, a także zagrzybienie 
i stęchliznę. Biorąc pod uwagę długość instalacji, sięgającą ok. 70 metrów, straty ciepła były bardzo 
duże. Teraz kanały już są oczyszczone i zabezpieczone, a w najbliższych dniach zostanie położona no- 
wa instalacja grzewcza w izolacji, co znacznie zmniejszy koszty ogrzewania. 

Instalacja wodna 
Istniejąca instalacja wykonana była z ocynkowanych rur stalowych, 
które zaczęły korodować, a ich przekrój znacznie zmalał przez 
osadzający się kamień. Cząstki odrywającego się metalu i kamie-
nia zatykały sitka w kranach oraz zawory do spłuczek, a oczekiwa-
nie na czystą wodę, zamiast tzw. „rdzawki”, powodowało wzrost 
zużycia. Na dolnym poziomie plebanii kompleksowo wymieniono 
całą instalację wodną na rury tworzywowe, tj. ok. 60 metrów, oraz 
zamontowano specjalne filtry.





 1. Dzisiaj, o godz. 14.00, zapraszamy dzieci specjal-
nej troski, wraz z rodzicami i opiekunami, na 
Mszę Świętą w kaplicy kościoła.

 2. W poniedziałek – 4 listopada zapraszamy na Mo- 
dlitwę Matek w intencji dzieci, wnuków i chrze- 
śniaków. Spotkanie rozpoczniemy Mszą o 18.00, 
 po której będzie modlitwa przed Najświętszym 
Sakramentem.

 3. W środę  – 6 listopada, po Mszy Świętej wieczor-
nej, o 18.30, zapraszamy do dolnej kaplicy na 
„Jawiszowickie Rozmowy Poświęcone”. Bp Piotr 
Greger i ks. Jacek Pędziwiatr rozmawiać będą 
nt. „O tłustościach, czyli: do czego używa się 
w liturgii olejów?”. Na spotkanie zaproszeni są rów- 
nież uczestnicy Kręgu Biblijnego, katechezy doro-
słych i grup formacyjnych działających parafii; 
także ministranci, lektorzy i młodzież oazowa.

 4. W piątek – 8 listopada po Mszy wieczornej w sa- 
li konferencyjnej odbędzie się spotkanie Rodzi-
ny Radia Maryja i Czcicieli NSPJ. 

 5. Przyjmujemy jeszcze wypominki za zmarłych. 
Od jutra, bezpośrednio przed Mszą św. wieczor-
ną, odczytywane będą wypominki jednorazowe 
za zmarłych. 

 6. Dziękujemy za pomoc przy sprzątaniu kościoła 
i ofiarę mieszkańcom ulic: Wyspiańskiego, Piłsud- 
skiego i Kopernika. W tym tygodniu prosimy miesz- 
kańców ulic: Popiełuszki, Wyszyńskiego, Kuso-
cińskiego, Wojska Polskiego i Grunwaldzkiej.

 7. Dziękujemy za złożone ofiary. W przyszłą nie- 
dzielę składka specjalna na zakup opału do ogrze- 
wania kościoła i prowadzone prace remontowe.

 8. Są jeszcze wolne miejsca na przyszłoroczną piel- 
grzymkę do Gruzji. Zapisy u ks. Adama.

Ogłoszenia parafialne

Instalacja elektryczna
Stara skrzynka bezpiecznikowa oraz instalacja 
elektryczna wykonana była z przewodów różnych 
materiałów i średnicy często nie odpowiadają-
cej obecnym wymogom bezpieczeństwa. Przed 
wykończeniem ścian i sufitów została ułożona 
nowa instalacja oświetlenia i zasilania (ok. 520 
mb przewodów elektrycznych), a także zosta-
nie zabudowana nowa skrzynka bezpiecznikowa 
zgodną z obecnymi standardami i przepisami. 

Instalacja gazowa
W dotychczasowej instalacji od gazomierza bie-
gła jedna rura, która później była rozgałęziona 
do kuchni i kotłowni plebanii, co było niezgod-
ne z przepisami. Instalację gazu przebudowano 
zgodnie z projektem – wykonanym nieodpłat-
nie przez parafiankę – i wydaną decyzją pozwo-
lenia na budowę. Obecnie za licznikiem zosta-
ła rozdzielona instalacja na zasilanie kotłowni 
i kuchni, a także zabudowano zawór szybkoza-
mykający, połączony z czujnikiem w kotłowni 
i systemem alarmowym, stanowiący Aktywny 
System Bezpieczeństwa Instalacji Gazu.



NIEDZIELA – 3 listopada
  7.00 † Franciszka Romaniak w 1 r. śmierci
  8.30  O błogosławieństwo Boże i opiekę MB 

dla Barbary i Szymona Wójcik z okazji 
20 r. ślubu

10.00 † Bolesław Krawczyk z rodzicami
11.30  O błogosławieństwo Boże i opiekę MB 

dla Heleny i Ryszarda Zielińskich z oka- 
zji 60 r. ślubu

12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Kazimierz Górny w 20 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 4 listopada
  6.30 † Tadeusz i Maria Łagos z rodzicami
  6.30 † Kazimierz Górny w 20 r. śmierci
18.00 † Leszek i Józef Piskorscy
18.00 † Maria Różycka
18.00 † Bronisława Kózka
WTOREK – 5 listopada
  6.30 † Jerzy Blachura
18.00 † Eugenia Jarnot 2 w r. śmierci
ŚRODA – 6 listopada
  6.30  † Jerzy Kolber w 3 r. śmierci
  6.30  † Kazimierz Budziński
18.00  Msza św. wotywna za parafian.  Intencje 

modlitewne przez wstawiennictwo MB 
Bolesnej: o powrót do zdrowia i szczę- 
śliwy przebieg rehabilitacji; † za zmar-
łych polecanych naszej modlitwie w wy- 
pominkach rocznych; † za zmarłych 
z I Róży Kobiet; † Jan Jarmundowicz;  
† Henryka Krysztopolska; † Franci-
szek Adamaszek; † Małgorzata Płos-
konka; † Janina Szczerba; † Maria Ja-
kubiak; † Bronisława Kózka; † Maria 
Różycka; † Albina Tatar

CZWARTEK – 7 listopada
  6.30  O błogosławieństwo Boże dla miesz-

kańców i sprzątających z ulic: Lisica 
i Akacjowa

  6.30  W intencji misji i misjonarzy
18.00  Za Ojca świętego Franciszka, bisku-

pów i kapłanów (Radio Maryja)
18.00  † Henryk Konieczny
PIĄTEK – 8 listopada
 6.30  O błogosławieństwo Boże i zdrowie 

dla Anny i Jana
18.00  † Maria Gancarczyk
18.00 † Maria Różycka
SOBOTA – 9 listopada
  6.30 † Karolina i Franciszek Wajdeczko
  6.30  † Andrzej i Weronika Bryła z dziećmi: 

Janem, Zofią i Emilią
  6.30 † Małgorzata Płoskonka
18.00 † Jan Kozik w 32 r. śmierci
NIEDZIELA – 10 listopada
  7.00 † Wojciech Pilarski z dziadkami
  8.30 † Stanisław Mizia
10.00 † Jan Feflich z rodzicami i teściami
11.30  Roczki
18.00 † Stanisława i Leszek Kliś z rodzicam

Intencje mszalne
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