
Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, 
niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy dro-
dze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezu-
sie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Wielu nastawało na niego, 
żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Synu Dawida, ulituj 
się nade mną”. Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. I przy-
wołali niewidomego, mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła 
cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. 
A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?”. Powie-
dział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: 
„Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za 
Nim drogą.

Mk 10, 46-52
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Rozalia BajerRozalia Bajer

„Kto pod kim dołki kopie, musi bardzo uważać, bo to robota 
odpowiedzialna i trudna, ale opłacająca się” – pisze Stefan Ki-
sielewski. 
Ludzie, którzy nie chcieli dopuścić niewidomego Bartymeusza 
do Jezusa byli zajęci sobą, bali się, że dla nich zabraknie miejsca 
lub czasu.
Anzelm po przeczytaniu dzienników pewnego pisarza powie-
dział: „Nie lubię wyznań, w których autor wciąż klęka przed sa-
mym sobą”.

Troszczyć się o siebie czy o innych?
Człowiek powinien najpierw zatroszczyć się o siebie, a dopie-
ro potem o innych. Nie ma to nic wspólnego z egoizmem. Aby 
pomagać i wspierać bliźnich, rozwiązywać ich problemy, trzeba 
samemu być silnym. Ktoś, kto jest słaby duchowo, nie jest w sta-
nie skutecznie opiekować się nawet członkami swojej rodziny. 
Bez spowiedzi, Eucharystii czy modlitwy człowiek nie radzi sobie 
sam ze sobą, a co dopiero z innymi ludźmi.

ks. Eugeniusz Burzyk

30. Niedziela Zwykła – Rok B



Remont wejścia i przedsionka od strony POM-uRemont wejścia i przedsionka od strony POM-u
Trwa remont podwójnego przedsionka przy wejściu do kościoła od strony POM-u, co związane jest 
z wymianą drzwi, które przez lata uległy zniszczeniu na skutek warunków pogodowych; a przede 
wszystkim rozszczelnieniu, co ma bardzo duże znaczenie w sezonie grzewczym. W niektórych miej-
scach rozszczelnienie sięga ok. 2 cm [widać to na zdjęciach], a materiał, z którego zostały wykona-
ne drzwi, nie nadaje się już do regeneracji, tym bardziej do zakładania uszczelek. Najpierw jednak 
zostanie wyremontowany duży przedsionek, sięgający aż do wejścia do kaplicy dla rodzin z małymi 
dziećmi i ogromnej ściany ceglanej, który zostanie wypiaskowana [piasek + sprężone powietrze]. 
Obok tej ściany wymienione będzie jedno z największych okien w kościele; drugie, mniejsze okno, 
będzie wymienione w samym przedsionku. Przy wejściu i w przedsionku zostaną zamontowane 
nowe grzejniki, odpowiadające powierzchni i zadaniu, jakie spełniają w tej części kościoła. Ściany 
i sufit całego przedsionka zostaną zdrapane, zagruntowane i pomalowane. Z sufitu usunięte będą 
ślady po wieloletnich przeciekach, które dopiero w tym roku zabezpieczono dzięki nowemu dacho-
wi. W przedsionku zostaną położone nowe płytki podłogowe, takie same jak w kaplicy dla rodzin. 
Przy dużej ceglanej ścianie nad wejściem do przedsionka ustawiono ponad 10-metrowe rusztowa-
nie, zamontowane przez profesjonalną firmę.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 24 października
7.00	 †	 Kamil	Łacek
8.30	 †	 Marian	Oleksy	w	12	r.	śmierci	 

z	żoną	Janiną	i	rodzicami
10.00	 †	 Janina	Dźwigaj
11.30	 †	 Janina	Konieczna	w	1	r.	śmierci	 

i	Józef	Konieczny
18.00	 †	 Stanisława	i	Leszek	Kliś	z	rodzicami
PONIEDZIAŁEK – 25 października
	6.30	 †	 Irena	Lutyńska
	6.30	 †	 Krzysztof	Hatala	w	8	r.	śmierci
18.00	 †	 Franciszek	Hatala	w	4	r.	śmierci
18.00	 †	 Marek	Bąk
WTOREK – 26 października
6.30	 †	 Stefania	Karcz
18.00		 †	 Marian	Pałka	w	8	r.	śmierci
ŚRODA – 27 października
6.30	 †	 Stanisława	Zdunek
18.00	 	 Za	parafian
	 	 Intencje	modlitewne	przez	wstawien- 

nictwo	MB	Bolesnej:	o	błogosławień-
stwo	Boże	 i	 opiekę	MB	dla	Teresy;	
† Stanisław	i	Jolanta	Styczeń;	†	Bog-

dan	 Niedbała;	 †	 Edward	 Pałka	 w	 1	
r.	śmierci;	†	Władysława	Bigos;	†	Al- 
fred	Włodarczyk;	 †	Stanisława	Le-
pianka;	†	Edward	Kojm	w	r.	śmierci

CZWARTEK – 28 października
		6.30	 †	 Tadeusz	i	Maria	Łagos
18.00	 †	 Bożena	Skorupska	w	10	r.	śmierci	 

i	Zygmunt	Rybczyński	w	5	r.	śmierci
18.00	 †	 Alfred	Włodarczyk
PIĄTEK – 29 października
	6.30	 †	 Irena	Lutyńska
18.00	 	 Dziękczynna	z	prośbą	o	błogosławień-

stwo	Boże,	opiekę	MB	 i	 zdrowie	dla	
Urszuli	z	okazji	80.	urodzin

SOBOTA – 30 października
		6.30	 †	 Stanisława	Zdunek
18.00	 †	 Roman	Walusiak
NIEDZIELA – 31 października
7.00	 †	 Maria	Bloch
8.30	 †	 Helena	Druszczyc
10.00	 †	 Czesław	Surzyn	w	1	r.	śmierci
11.30	 †	 Marek	Papla	w	20	r.	śmierci
18.00	 †	 Maria	i	Stanisław	Jarzyna

 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na pomoc 
Syryjskiej Rodzinie, którą objęliśmy opieką.

 2. Po każdej Mszy i w godzinach urzędowania 
kancelarii przyjmujemy wypominki jednora-
zowe oraz roczne. Wypominki to tradycyjna 
modlitwa za zmarłych, którzy odeszli pojed- 
nani z Bogiem, ale muszą jeszcze odpokuto-
wać za grzechy w czyśćcu. Pamięć o nich mo- 
że skrócić im cierpienia i przyspieszyć spot-
kanie z Bogiem w niebie. Na stolikach z pra-
są są specjalne wypominkowe formularze.

 3. Codziennie o 17.30 zapraszamy na Różaniec.
 4. Przy stolikach z prasą można nabyć „Krówki 

Jawiszowickie”, zaprojektowane oraz wypro-
dukowane specjalnie dla naszej parafii.

 5. W tym tygodniu za czystość i kwiaty w koście-
le odpowiedzialni są mieszkańcy Starych Blo-
ków nr 19, 24, 32. Ofiary można wpłacać w za- 
krystii, w kancelarii lub na konto bankowe 
parafii. Dziękujemy mieszkańcom bloków nr 
22 i 23 za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.

 6. W ubiegłym tygodniu wymieniliśmy centralę 
– rozdzielnię elektryczną dla całego kościoła, 
wraz z instalacją. Trwają jeszcze prace wy-
kończeniowe.

 7. Trwa remont przedsionka i wejścia od strony 
POM-u, także piaskowanie ściany przed tym 
wejściem oraz wymiana znajdującego się obok 
niej jednego z najwyższych okien w kościele. 
Zamówiliśmy też nowe dębowe drzwi.

 8. Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Misyjny. W przy- 
szłą niedzielę do puszek będziemy składać 
ofiary na cele misyjne, aby wspomóc działal-
ności misjonarzy oraz ich podopiecznych.

 9. Również w przyszłą niedzielę – 31 paździer-
nika, o godz. 11.30, zapraszamy na Mszę Świę- 
tą rodzinną. Zachęcamy, aby w tym dniu dzie-
ci przebrały się za postacie różnych świętych. 
Chcemy w ten sposób pokazać bogactwo 
świętych naszego Kościoła i podkreślić ran-
gę Uroczystości Wszystkich Świętych.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne


