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Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też
inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?” Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego
świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi
biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego:
„A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem
królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat,
aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.
J 18, 33b-37

„Dlaczego władza każdej maści ma mnie za nic? Czy czerwona,
czy biała, jestem dla niej śmieciem, [...]. Pod każdą władzą czuję
się jak kundel!” – mówi Adaś Miauczyński w Dniu świra.

Jezus przypomina, że Jego królestwo nie jest z tego świata, panu-

ją w nim inne zasady, niż w naszym świecie: nie ma niesprawiedliwości, siły czy przemocy, a Jego słudzy nie używają broni.
„Nie przykładajcie waszej miary do mojego Królestwa, Jestem
Królem, który umiera na krzyżu wśród złoczyńców, Zbawicielem
który wyzwala przez własną klęskę” – pisze Tomasz Kwiecień.

Czym jest królestwo niebieskie?

Rozalia Bajer

To wspólnota zbawionych w niebie. Ostatecznie i powszechnie
nastanie w dniu ponownego przyjścia Jezusa na ziemię przy końcu świata. Kościół to zaczątek królestwa niebieskiego, w którym
obecny jest Jezus. Nie jest to jeszcze pełne królowanie, bo nie
został do końca pokonany szatan i grzech. Dzisiejsza uroczystość
jest zapowiedzią Jego ostatecznego królowania.
ks. Eugeniusz Burzyk

Nowa rozdzielnia prądu w naszym kościele
Już od 21 października oświetleniem i napięciem w kościele steruje nowoczesna, profesjonalna
rozdzielnia prądowa. Podczas montażu została sprawdzona instalacja elektryczna, usunięto kilkadziesiąt niepotrzebnych przewodów i uporządkowano pozostałe.
W nowych dwóch szafach rozdzielni znalazły się wszystkie potrzebne urządzenia, m.in. zegary
sterujące dzwonami oraz światłem potrzebnym do skutecznego działania kamery w warunkach
nocnych. Trwają jeszcze prace testowe, związane z udoskonalaniem działania rozdzielni.
W najbliższych dniach ma zostać zamontowana profesjonalna szafa, w której znajdzie się sprzęt służący do nagłośnienia i sterujący kamerą w kościele.

5 grudnia – kolejne szczepienie przeciw Covid 19

W sumie, w niedziele – 3 października i 7 listopada, w mobilnym punkcie szczepień przy naszym
kościele, zaszczepione zostały 152 osoby. Kolejne szczepienie odbędzie się w niedzielę – 5 grudnia, 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 szczepionki Pfizera, dostępna będzie również jednodawkowa szczepionka 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 [certyfikat].

Ogłoszenia parafialne

1. Dzisiaj, jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca, do puszek składamy ofiary na pomoc Syryjskiej Rodzinie, którą objęliśmy opieką.
2. W poniedziałek – 22 listopada - zapraszamy
rodziców dzieci, które przygotowują się do
Pierwszej Komunii Świętej na Mszę wieczorną i spotkanie, które odbędzie się po Mszy
w Kościele.
3. Przy stolikach z prasą do nabycia świece „Caritas” na stół wigilijny i świąteczny, z których
dochód przeznaczony jest na cele charytatywne. Są także reprodukcje ikony synodalnej z informacjami na temat Synodu.
4. Można jeszcze nabyć ostatnie paczki „Krówek
Jawiszowickich”, zaprojektowanych i wyprodukowanych specjalnie dla naszej parafii.
5. W tym tygodniu za czystość i kwiaty w kościele
odpowiedzialni są mieszkańcy Starych Bloków nr 42 i 43. Ofiary można wpłacać w zakrystii, w kancelarii lub na konto bankowe parafii. Dziękujemy mieszkańcom bloków nr 36,
38 i 40 za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.

6. Dziękujemy za ofiary złożone podczas dzisiejszej składki specjalnej uzupełniającej. Odnowiona została duża ceglana ściana po prawej
stronie, przy wyjściu z kościoła od strony
POM-u.
7. Od przyszłej niedzieli – 28 listopada, 15 minut przed Mszą Świętą o godz. 7.00 i 10.00,
przez cały rok odczytywać będziemy nowe
wypominki za zmarłych.
8. Z powodu panującej pandemii, również w bieżącym roku, Kościelny i Organista nie będą
roznosić opłatków po domach. Od przyszłej
niedzieli przy wyjściu z kościoła obok zakrystii będzie specjalne samoobsługowe stoisko
z opłatkami. Można będzie je nabyć codziennie – przed lub po Mszy Świętej – aż do 23 grudnia. Podczas nabywania opłatków prosimy
nie wchodzić do zakrystii. Wszystkie opłatki
zostaną poświęcone w I Niedzielę Adwentu
– 28 listopada. Oddzielnie składamy ofiary
dla Kościelnego, oddzielnie dla Organisty,
w zależności od rejonów, w których dotychczas co roku roznosili opłatki.

Nowe automatyczne zamykacze drzwi w kościele

Już prawie we wszystkich drzwiach w kościele zamontowane zostały automatyczne zamykacze. Poprzednie, z powodu wieloletniego używania, nie zamykały drzwi do końca, co było przyczyną
dostawania się zimą mroźnego powietrza do ogrzewanego kościoła. Zamykacze w pełni skutecznie będą dopiero działać w nowych
dębowych drzwiach, które stopniowo będą montowane w całym
kościele. Jest to proces bardzo kosztowny, więc zapewne zostanie
rozłożony na kilka lat. Na razie zamówiliśmy nowe drzwi do wejścia
od strony POM-u, którego remont się właśnie kończy

Intencje mszalne

NIEDZIELA – 21 listopada

7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30		

Marek Fajfer w 8 r. śmierci
Zofia Kubik w 2 r. śmierci
Jan Heflich z rodzicami i teściami
Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o błogosławieństwo Boże oraz opiekę MB dla Małgorzaty i Jerzego Kojm
18.00 † Anna i Henryk Sójka

PONIEDZIAŁEK – 22 listopada

6.30 †
6.30 †
6.30 †
18.00		
		

Barbara Pisula
Janusz Lehman
Irena Dyrdoń
Za parafian
Intencje modlitewne przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II: Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże oraz opiekę św.
Jana Pawła II dla Rozalii z okazji urodzin; † Helena Druszczyc (NSPJ); † Stefania Duda z rodzicami; † Maria Pływacz z zięciem Władysławem; † Krzysztof Plata; † Jadwiga Pszczelińska;
† Janina Lenik; † Ireneusz Zieliński;
† Kazimierz Karnas; † Władysław Kubator; † Krystyna Białas; † Irena Milc;
† Marek Bąk; † Alfred Włodarczyk;
† Stanisława Lepianka; † Adela Baran;
† Danuta Łacek; † Józef Młynek; † Maria Bloch; † Piotr Pencko; † Irena Lutyńska; † Stanisława Zdunek

WTOREK – 23 listopada

6.30 † Bogdan Niedbała
18.00 † Kazimierz Hanczar w 1 r. śmierci

ŚRODA – 24 listopada

6.30 † Stanisława i Józef Drzystek

6.30 † Irena Dyrdoń
18.00		 Za parafian
		 Intencje modlitewne przez wstawiennictwo MB Bolesnej: † Adelajda Stykowska; † Eugenia Kutniak; † Piotr
Pawlus; † Krzysztof Plata; † Jadwiga
Pszczelińska; † Janina Lenik; † Stefania Karcz; † Marian Baran; † Helena
Druszczyc

CZWARTEK – 25 listopada

6.30 † Janusz Lehman
6.30 † Irena Dyrdoń
18.00		 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o błogosławieństwo Boże
i opiekę MB w dorosłym życiu dla
Maksymiliana z okazji 18. urodzin
18.00 † Helena Druszczyc

PIĄTEK – 26 listopada

6.30 † Barbara Pisula
18.00 † Małgorzata Lenik i Marek Lenik
18.00 † Irena Lutyńska

SOBOTA – 27 listopada

6.30 † Władysława Bigos
6.30 † Helena i Czesław Jasiewicz
18.00 † Józef Pietrzak w 1 r. śmierci

NIEDZIELA – 28 listopada

7.00 † Agata Bednarz z mężem i synem
8.30 † Zofia Włoszczyk w 13 r. śmierci
10.00		 O błogosławieństwo Boże dla Pana
Organisty z okazji imienin
11.30		 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla Jacka Kubika
z okazji 50. urodzin
18.00 † Józef Krawczyk
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