
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadł-
szy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam 
czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu rzekł: „Czemu na-
zywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz 
przykazania: «Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj 
fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę»”. On Mu rzekł: 
„Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodo-
ści”. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: „Jedne-
go ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, 
a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. 
Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bo-
wiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do 
swoich uczniów: „Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bo-
żego”. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie 
rzekł im: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, 
którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi 
przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bo-
żego”. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż 
więc może się zbawić?”. Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi 
to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”.
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Jest takie powiedzenie, że jeśli ktoś mówi: „Za pieniądze nie 
można kupić szczęścia”, to chyba nie wie, gdzie robić ma zakupy –  
pisze Daniel Nettle. 

Bogaty człowiek, który nie był w stanie sprzedać całego swojego 
majątku i rozdać pieniędzy ubogim, spochmurniał i odszedł od 
Jezusa zasmucony.

Opowieść mówi tylko, że odszedł zasmucony; nie jest powiedzia-
ne, że nadal potrafił cieszyć się jak przedtem tym, co posiada – zau- 
waża Julia Hartwig.

ks. Eugeniusz Burzyk

28. Niedziela  Zwykła – Rok B



Zapraszamy do wyremontowanej do kaplicy dla rodzin Zapraszamy do wyremontowanej do kaplicy dla rodzin 
Od 3 października czynna jest wyremontowana kaplica dla rodzin z małymi dziećmi. Ściany wraz 
sufitem zostały wyczyszczone, zagruntowane i pomalowane. Cegły od strony prezbiterium wyczysz-
czono metodą piaskowania [piasek + sprężone powietrze], a następnie dwa razy zakonserwowano 
specjalnymi preparatami. Część głównej ściany została wyłożona cegłami ozdobnymi, które mają 
znaczenie nie tylko estetyczne, ale będą chronić ścianę przed oparciami krzeseł. Cegły te również 
zostały zakonserwowane. Zamontowano oszczędne lampy ledowe; poprawiono instalację elektrycz-
ną. W kaplicy jest nowe duże okno, pod którym umieszczono nowy kaloryfer, odpowiedni do wiel-
kości pomieszczenia. Z powodu różnicy w poziomie podłogi [w niektórych miejscach ok. 10 cm] 
zastosowano wylewkę samopoziomującą, na której położono nowe płytki.
Odnowione zostały drzwi, do których zakupiono ozdobne zamki i klamki. Zakupiono 20 krzeseł – 
odpowiednich zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Na ścianach umieszczono komiksy Rozalii 
Bajer, członkini Parafialnej Grupy Zadań Specjalnych oraz Grupy Oazowej, które od ponad 2 lat 
publikowane są w naszej parafialnej gazetce „Mater Dolorosa”.
W niedzielę po każdej Mszy Świętej zapraszamy do obejrzenia wyremontowanej kaplicy.



 1. Obchodzimy dzisiaj 21. Dzień Papieski. Do 
puszek składamy ofiary na Papieski Fundusz 
Stypendialny.

 2. Dziękujemy Różom Różańcowym działającym 
w parafii za przygotowanie ołtarzy i prowa-
dzenie tradycyjnej procesji różańcowej w ubie- 
głą niedzielę. Dziś, po Mszy Świętej o godz. 
7.00, w kaplicy w dolnym kościele comiesięcz-
na zmianka różańcowa. Zapraszamy do wspól- 
nej modlitwy także osoby, które chciałyby 
wstąpić do Róż Różańcowych.

 3. W ubiegłą niedzielę – 3 października, w mobil- 
nym punkcie szczepień przy naszym kościele, 
zaszczepionych zostało 77 osób. Kolejne szcze- 
pienie odbędzie się w niedzielę – 7 listopada, 
w godz. od 7.30 do 13.30. Osoby, które za- 
szczepiły się szczepionką firmy Pfizer będą mo- 
gły przyjąć drugą dawkę, a osoby zaszczepio-
ne pół roku wcześniej – trzecią dawkę. Dla 
szczepiących się po raz pierwszy, oprócz 
dwudawkowej szczepionki Pfizera, dostępna 
będzie również jednodawkowa szczepionka 
Johnson&Johnson.

 4. Od jutra – 11 października, po każdej Mszy 
św. oraz w godzinach urzędowania kancelarii, 
przyjmujemy wypominki jednorazowe oraz 

roczne. Wypominki to tradycyjna modlitwa za 
naszych zmarłych, którzy odeszli pojednani z 
Bogiem, ale muszą jeszcze odpokutować za 
grzechy w czyśćcu. Nasza pamięć o nich, dzię- 
ki wypominkom, może skrócić im cierpienia 
i przyspieszyć spotkanie z Bogiem w niebie. 
Na stolikach z prasą są do zabrania specjalne 
wypominkowe formularze. 

 5. W środę – 13 października o 17.30 zaprasza-
my na ostatnie w tym roku nabożeństwo fa- 
timskie z procesją wokół kościoła, które po-
prowadzi ks. Kamil Kuchejda – diecezjalny  
duszpasterz młodzieży. O zaangażowanie w pro- 
wadzenie różańca prosimy II Różę Kobiet. 
Na Mszę i Różaniec można jeszcze zamawiać 
intencje modlitewne za żywych i zmarłych. 
Składka przeznaczona będzie na cele dusz-
pasterskie i ewangelizacyjne.

 6. W czwartek – 14 października, o godz. 18.30, 
w kościele odbędzie się pierwsze spotkanie 
dla młodzieży rozpoczynającej przygotowanie 
do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

 7. Przy stolikach z prasą można nabyć „Krówki 
Jawiszowickie”, które zostały zaprojektowane 
i wyprodukowane specjalnie dla naszej para-
fii, przed zbliżającym się odpustem ku czci 

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

Kolejne szczepienie przeciw Covid 19 – 7 listopadaKolejne szczepienie przeciw Covid 19 – 7 listopada
W ubiegłą niedzielę – 3 października, w mobilnym punkcie 
szczepień przy naszym kościele, zaszczepionych zostało 77 
osób. Kolejne szczepienie odbędzie się w niedzielę – 7 listo-
pada, w godz. od 7.30 do 13.30. Osoby, które zaszczepiły się 
szczepionką firmy Pfizer będą mogły przyjąć drugą dawkę, 
a osoby zaszczepione pół roku wcześniej – trzecią dawkę. Dla 
szczepiących się po raz pierwszy, oprócz dwudawkowej szcze-
pionki Pfizera, dostępna będzie również jednodawkowa szcze-
pionka firmy Johnson&Johnson. Szczepienia odbywają się bez 
wcześniejszej rejestracji. Jednak konieczne jest posiadanie 
dowodu osobistego lub innego dokumentu z numerem PESEL. 
Ze szczepienia mogą skorzystać nie tylko nasi parafianie, ale 
każdy, bez względu na miejsce zamieszkania. Bezpośrednio 
po szczepieniu można otrzymać wydrukowane zaświadczenie.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 10 października
  7.00 † Janusz Juras
  8.30 † Stanisław Kluczny w 20 r. śmierci  

z teściami
10.00  O błogosławieństwo Boże i opiekę 

MB w dorosłym życiu dla Karola  
z okazji 18. urodzin

11.30  Roczki: Emilia Zięcik, Emilia Krzak
18.00 † Dorota Paluch w 3 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 11 października
  6.30 † Janusz Juras
  6.30 † Maria Bloch
  6.30 † Józef Młynek
18.00 † Irena Wójciga
18.00 † Maria Jarguz
WTOREK – 12 października
  6.30 † Janusz Juras
18.00  † Irena Wójciga
ŚRODA – 13 października
  6.30 † Stefania i Władysław Wrona
  6.30 † Fryderyk Kocjan z synami: 

Tadeuszem i Ryszardem
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo MB Fatimskiej: dziękczynna za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże bło- 
gosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi; 
o błogosławieństwo Boże i opiekę MB 
dla II Róży Kobiet pw. św. Anny; † Wła- 
dysława Bigos (od II Róży Kobiet); 

† Danuta Łacek; † Piotr Pencko; † He-
lena Druszczyc; † Krzysztof Hałat; 
† Edward Matysiak; † Mirosław Pie-
cuch w 20 r. śmierci; † Wiktor Wyrwa; 
† Jolanta Stanek; † Kazimierz Kar- 
nas; † Mirosław Dziech; † Zofia Da-
nek; † Władysław Kubator

CZWARTEK – 14 października
  6.30 † Stanisława Lepianka
 6.30 † Józef Młynek
18.00 † Krzysztof Garlicki w r. śmierci 

z ojcem Janem
18.00 † Krystyna Białas
PIĄTEK – 15 października
  6.30 † Alfred Włodarczyk
18.00 † Mieczysław Kózka w 12 r. śmierci
18.00 † Władysław Kubator
SOBOTA – 16 października
  6.30 † Irena Wójciga
  6.30 † Marek Bąk
  6.30 † Maria Bloch
18.00 † Aniela Szymla
NIEDZIELA – 17 października
  7.00 † Elżbieta i Franciszek Krysta z 

wnukiem Wojciechem
  8.30 † Kazimierz Karnas
10.00 † Za zmarłych z rodziny Zimnalów
11.30 † Kazimierz Chowaniec w 11 r. śmierci
18.00 † Jan Jarmundowicz w 2 r. śmierci

św. Jana Pawła II. Na zaprojektowanych 
paczkach znajdują się zdjęcia MB Bolesnej, 
św. Jana Pawła II i naszego kościoła, wraz 
z cytatami na każdym cukierku.

 8. W tym tygodniu za czystość i kwiaty w koś- 
ciele odpowiedzialni są mieszkańcy Starych 
Bloków nr 18, 20 i 21. Ofiary można wpła-
cać osobiście w zakrystii, w kancelarii lub na 
konto bankowe parafii. Dziękujemy mieszkań- 
com bloków 15, 16 i 17 za ofiary złożone 
w ubiegłym tygodniu.

 9. Dziękujemy za ofiary złożone na prace remon-
towe, m.in. na wymianę kolejnych okien w na- 
szym kościele. W przyszłą niedzielę – 17 paź- 
dziernika składka uzupełniająca przeznaczo-
na będzie na ten sam cel.

Zmarli:
† Irena Lutyńska, lat 94
† Stanisława Zdunek, lat 78
† Stefania Karcz, lat 79
† Marian Baran, lat 64
† Krzysztof Hałat, lat 62
† Barbara Pisula, lat 83
† Bogdan Niedbała, lat 64
† Władysława Bigos, lat 88
† Jan Lehman, lat 60
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