
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej 
Rady drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, 
jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnie-
rze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś 
królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w ję-
zyku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest król żydowski”. Jeden ze 
złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: „Czy Ty nie jesteś Me-
sjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty 
nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież 
sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On 
nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz 
do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę powiadam ci: 
Dziś ze Mną będziesz w raju”.
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„Kto bierze miecz, zginie od miecza, kto nie bierze miecza, zginie na 
krzyżu” – pisze Simone Weil. 

Jezus przyjmował zniewagi i szyderstwa żołnierzy oraz członków Wyso-
kiej Rady bez słowa protestu.  

Nie była to rezygnacja czy paraliżujący strach skazańca, ale przekonanie 
o skuteczności i sile miłości. 

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

Niedzielne espresso             z ProboszczemNiedzielne espresso             z Proboszczem

Jezusa Chrystusa Króla Wszechswiata
,

Dlaczego Jezusa nazywamy królem?
Jezus – będąc Bogiem – jest królem i władcą wszechświata, czyli ca- 
łej rzeczywistości. Jest Panem dziejów, a Kościół jest zaczątkiem 
Jego powszechnego Królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju. 
Sam Jezus stwierdził, że dana Mu jest wszelka władza w niebie i na 
ziemi. Ewangelia pokazuje Jego faktyczną władzę nad naturą, cho-
robami, złymi duchami, szatanem, a także nad grzechem i śmiercią. 
Piłat jako powód skazania Jezusa na śmierć kazał umieścić na krzy-
żu napis: „Król żydowski”. Wiszący obok na krzyżu Dobry Łotr wy-
znał wiarę w królewską godność Jezusa, prosząc: „Jezu, wspomnij 
na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”.

ks. Eugeniusz Burzyk
Rozalia  BajerRozalia  Bajer



Nowe głośniki w dolnej kaplicyNowe głośniki w dolnej kaplicy
W dolnej kaplicy naszego kościoła zostały wymienione głośniki, które funkcjonowały 15 lat, a ich 
stan techniczny uniemożliwiał dalszą eksploatację. Na ich miejsce  zamontowanych zostało 6 no-
wych głośników, dzięki czemu znacznie poprawiła się dynamika nagłośnienia. Została również wy-
mieniona konsola przedwzmacniacza, gdyż stara nie posiadała układu zasilania nowych mikrofonów, 
a regulacja barwy przetwarzanego dźwięku praktycznie nie istniała. Obecnie istnieje możliwość 
dalszej modyfikacji systemu oraz dogłębnej regulacji głosu. Dziękujemy p. Jerzemu Zajdzie, który 
od kilku miesięcy bezpłatnie wykonuje wszystkie prace związane z nagłośnieniem i jego instalacją.

Nowe zabezpieczenia kościoła i wszystkich pomieszczeńNowe zabezpieczenia kościoła i wszystkich pomieszczeń
W ubiegłym tygodniu nasz kościół, wraz ze wszyst-
kimi pomieszczeniami, został sprawdzony i zmo-
dernizowany pod względem bezpieczeństwa. 
W kościele, na chórze, kaplicy, strychu, salkach 
i korytarzach zamontowane zostały nowe gaśni-
ce, których obecnie mamy 20. Miejsca umiesz-
czenia sprzętu zostały oznakowane i wyposażone 
w  instrukcje użycia gaśnic i zachowania w razie 
pożaru. Ponadto cały obiekt został oznakowany 
emblematami ewakuacyjnymi, zgodnie w wymo- 
gami przepisów. W sumie 65 profesjonalnych 
znaków i tablic. Dodatkowo sprawdzone i zmie-
rzone pod względnym oporności zostały wszyst-
kie gniazdka oraz instalacja odgromowa. Powstał 
nowy plan pomieszczeń, zgodny z prowadzonymi 
remontami.



Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne
 1. Przypominamy, że uroczysta msza chrzcielna 

będzie w pierwszą niedzielę grudnia [1 gru- 
dnia] oraz w drugi dzień Świąt Bożego Na-
rodzenia [26 grudnia]. Nie będzie Mszy Św. 
chrzcielnej w pierwszą niedzielę stycznia 
2020 roku. Kandydatów do chrztu prosimy 
odpowiednio wcześniej zgłaszać w kance-
larii parafialnej.

 2. W poniedziałek – 25 listopada o godz. 18.00 
w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Brze-
szcze odbędzie się spotkanie informacyjne 
dla mieszkańców gminy w ramach programu 
„Czyste powietrze”. 

 3. W niedzielę – 1 grudnia, o godz. 14.00, w ka- 
plicy naszego kościoła Msza Święta dla dzie- 
ci specjalnej troski, ich rodziców i opiekunów. 
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NIEDZIELA – 24 listopada
  7.00 † Zofia Włoszczyk w 11 r. śmierci
  8.30 † Marek Fajfer w 6 r. śmierci
10.00 † Eugeniusz Jajeśnica w 46 r. śmierci  

z żoną Bolesławą 
11.30 † Grzegorz Matusik w 6 r. śmierci
18.00 † Helena Szudejko w 10 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 25 listopada
  6.30 † Franciszek Adamaszek
18.00 † Maria i Mieczysław Nycz
18.00 † Bronisława Kózka
WTOREK – 26 listopada
  6.30 † Adam Szałaśny
18.00 † Janina Firganek w 9 r. śmierci
ŚRODA – 27 listopada
  6.30 † Ryszard Nikiel
18.00  Za parafian.
  Intencje modlitewne za wstawienni-

ctwem Matki Bożej Bolesnej: † Marian 
Kolasa w 6 r. śmierci; † Jan Żak z żoną 
Anną, rodzicami i teściami; † Marian 
Pałka z zięciem; † Łucja Miłoń; † Ge-
nowefa Maciąga; † Zdzisław Żak; † Wie- 
sława Rodak; † Wanda Zając; † Sta- 
nisław Winczowski z synem Janem; † Wal- 
demar Milc; † Irena Kraus; + Wanda Ha- 
dała; + Władysława i Władysław Martyna.

CZWARTEK – 28 listopada
  6.30 † Zdzisław Grodowski w 2 r. śmierci
18.00  O błogosławieństwo Boże dla Pana or-

ganisty Zdzisława Kołodzieja z oka- 
zji imienin

18.00 † Katarzyna i Jan Wilk
18.00  † Stanisław Szczerbowski w 29 r. 

śmierci z żoną Władysławą
PIĄTEK – 29 listopada
 6.30 † Marian Smolec
18.00 † Bronisława Kózka 
18.00  † Wiktoria Jędrocha w 3 r. śmierci  

z mężem Stanisławem
SOBOTA – 30 listopada
  6.30 † Leon Dubiński z wnuczką Natalią 

oraz Stefania i Eugeniusz Komar
  6.30  † Ryszard Nikiel
18.00 † Andrzej Golik z ojcem Jerzym

NIEDZIELA – 1 grudnia
  7.00 † Stanisław Bieroński
  8.30 † Marianna i Józef Krupa
10.00 † Krzysztof Kopacz z rodzicami
11.30 † Paweł Andreas w 2 r. śmierci
12.30   Msza święta chrzielna
18.00 † Edmund Kurek w 7 r. śmierci

Intencje mszalneIntencje mszalne

 4. Dziękujemy za pomoc przy sprzątaniu ko-
ścioła i ofiarę mieszkańcom ulic: Hallera, Krę- 
tej oraz domów jednorodzinnych przy Alei 
Dworskiej. W tym tygodniu prosimy miesz-
kańców ulic: Biała, Hubala, Podlesie, Spół-
dzielcza, Łęcka i Kalinowa.

 5. Prosimy, aby ofiarami pieniężnymi nie wspie- 
rać nielegalnych zbiórek pieniędzy przed wej- 
ściem do naszego kościoła. Jednocześnie przy- 
pominamy, że osoba prosząca o datki pienię-
żne w ramach konkretnej akcji charytatyw-
nej powinna mieć odpowiedni identyfikator 

ze zdjęciem i  stosowne pozwolenie na jej 
przeprowadzenie. Ponadto powinna wykazać 
się numerem zgłoszenia takiej zbiórki na 
stronie internetowej Ministerstwa Administra- 
cji i Cyfryzacji oraz opublikować sprawozda-
nie z zebranych środków pieniężnych. Nawet 
legalne zbiórki powinny być przeprowadzane 
poza ogrodzeniem kościoła i parkingu, chyba 
że jest na to zgoda oficjalna zgoda Biskupa 
i Proboszcza, odczytana w ogłoszeniach pa-
rafialnych.


