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                Pokarm na drogę  
                  (życia) 

 „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest 
Mesjaszem, Wybrańcem Bożym” /Łk 23,35/   
 

 Jezus - Król nie wybawia sam siebie. Nie jest bowiem zaintereso-
wany własnym szczęściem, ale poddanych. Jego poddani są Jego 
oczkiem w głowie. Szaleje z miłości za nimi. Dlatego nie reaguje na 
logiczne, skądinąd, zaczepki oprawców. On wie ile kosztuje szczę-
ście Jego poddanych i cenę tę płaci bez zawahania. Na tym polega 
Jego królowanie. Dlatego zastanów się dobrze, czy takie królestwo 
Ci odpowiada. Czy sam też chcesz kochać do szaleństwa, również 
tych, którzy Cię skrzywdzili?  

o g ł o s z e n i a:   

 UROCZYSTOŚĆ  

CHRYSTUSA KRÓLA 

WSZECHŚWIATA  

1. Dziś Uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata, która kończy rok 
liturgiczny. Jest to święto patronal-
ne Akcji katolickiej, Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży i Litur-
gicznej Służby Ołtarza. W naszej 
parafii na Mszy św. o godz. 10.00 od-
będzie się uroczyste przyjęcie do gro-
na ministrantów oraz przedstawienie 
nowych kandydatów.  

2. We środę nowenna do Matki Bożej 
Częstochowskiej.  

3. W tym tygodniu obchodzimy:    
- w sobotę,  30.11,  święto św. An-
drzeja Apostoła  

4. W czwartek, 28.11, zapraszamy na 
kolejny wieczór uwielbienia. Tema-
tem wieczoru będzie Sakrament Na-
maszczenia Chorych. Rozpoczęcie 
Mszą św. o godz. 18.00, a zakończe-
nie około godz. 20.30. 

5. W sobotę, 30.11, odbędzie się spo-
tkanie kandydatów do bierzmowa-
nia z klas VIII. Rozpocznie się Mszą 
św. o godz. 18.00. 

6. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy  
ADWENT – czas przygotowania na 
przyjcie Pana. Zmiana tajemnic  
różańcowych po Mszy Świętej  
o godz. 7.00. 

7. W przyszłą niedzielę zapraszamy 
szczególnie rodziców wraz z dziećmi 
na Mszę św. o godz. 10.30. Z myślą 
o najmłodszych Parafianach będzie 
specjalne kazanie oraz inne formy an-
gażowania ich w liturgię Mszy św.  

8. Dziękujemy za ofiary złożone w ubie-
głym tygodniu na sprzątanie, wystrój i 
ogrzewanie kościoła. Na ten tydzień 
prosimy rodziny z  ul. Podmiejskiej 
od nr 12 do nr 16c.  

9. Zachęcamy do sięgania po prasę 
katolicką. U ministrantów możemy 
nabyć tygodniki: „Źródło”  
i „Niedzielę, Ola i Jaś – dla dzieci. 
Gazetka Miriam znajduje się w przed-
sionku kościoła. 

CHRYSTUS WODZEM, CHRYSTUS  KRÓLEM!  
 W dzisiejszą  ostatnią niedzielę roku liturgicznego  Kościół Katolicki 
obchodzi uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. A pieśń 
„Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam” 
niezwykle wymownie ubogaca tę uroczystość. Kościół pragnie by czcić 
Jezusa poprzez najwyższy hołd i królewski szacunek. Uroczystość zo-
stała wprowadzona  w Roku Jubileuszowym 1925 przez papieża Piusa 
XI i obchodzono ją w październiku. Po wprowadzeniu nowego kalenda-
rza liturgicznego (1969r.) została przesunięta na ostatnią niedzielę roku 
liturgicznego.  Święto to w sposób szcze-
gólny  wskazuje na cel ostateczny każde-
go z nas tj. zjednoczenie się z Bogiem 
poprzez oddanie się pod panowanie Jego 
miłości w Bożym Królestwie. Na końcu 
czasów Chrystus przekaże Bogu Ojcu 
wieczne i powszechne królestwo. Na zie-
mi Jezus nie miał armii nie zasiadał na 
tronie, a tuż przed śmiercią został wyszy-
dzony i ukoronowany koroną cierniową. 
Jego władza wynika z miłości do ludzi. 
Dla niego panować to znaczy służyć  
i oddać życie za nasze zbawienie. To On 
jest dla nas miłosierny, łagodny i łaska-
wy. On jest naszym Pocieszycielem, jest 
Królem naszych serc. Jemu Bóg Ojciec  przekazał „władzę, i cześć,  
i królestwo, które nie zginie”.  W codziennej modlitwie „Ojcze nasz”  
z nadzieją prosimy „ …Przyjdź Królestwo Twoje”.        
     Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest świętem  
patronalnym Akcji  Katolickiej i Katolickiego  Ciąg dalszy na stronie 2   

NOWY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH  
od następnej niedzieli (1 grudnia 2019r.)  

 

godz. 7.00- przed Mszą św. Godzinki do NMP.  
I niedziela miesiąca zmiana tajemnic różańcowych.  
godz. 9.00 
godz. 10.30- Msza św. z udziałem dzieci  
godz. 12.00- Msza chrzcielna  
godz. 16.00 
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INTENCJE 
MSZALNE  

25.11 – 01.12 
 

Poniedziałek 
(25.11) 

1/ †Emilia Śmigiel- 
od rodziny Nogów  

2/ †Jan Miśtak  
Wtorek (26.11) 

1/ †Emilia Śmigiel-  
od Waldemara i 
Teresy Daniel  

2/ †Jan Miśtak 
Środa (27.11) 

1/ W intencji próśb i 
podziękowań do 
MB Częstochow-
skiej 

2/ †Emilia Śmigiel- 
od Mieczysława 
Mazur z rodziną  
Czwartek (28.11) 

1/ †Jan Miśtak  

2/ †Emilia Śmigiel- 
od Anny i prawnu-
czek: Leny i Karo-
liny  
Piątek (29.11) 

1/ †Emilia Śmigiel- 
od Rejonu Rze-
szowskiego NSZZ 
Solidarność  

2/ †Władysław i 
Zofia Ślemp  
Sobota (30.11) 

1/ †Jan Miśtak  

2/ †Emilia Śmigiel- 
od rodziny Szetelów  
Niedziela (01.12) 

godz. 7.00  

Z Róży Matki Bo-
żej Fatimskiej 
godz. 9.00 

†Emilia Śmigiel- 
od Marty Filip z 
rodziną  
godz. 10.30 

†Józef, Monika 
Woźniak, Jan, Bro-
nisława Machniccy  
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00 

Dziękczynna za 
życie Karoliny z 
prośbą o Boże bło-
gosławieństwo 

 CHRYSTUS WODZEM, CHRYSTUS KRÓLEM! Ciąg dalszy 
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WYJAZD NA TAIZE WE WROCŁAWIU: 28.12.2019– 01.01.2020.  
Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży orga-
nizuje wyjazd na „Taize”, czyli Europejskie 
Spotkanie Młodych, które w tym roku odbę-
dzie się we Wrocławiu.  
Jest to 5 dniowy- zjazd młodzieży z całej Eu-
ropy, której przyświeca idea jedności oraz eku-
menizmu. Jedności będącej ponad podziałami 
narodowymi, etnicznymi, a szczególnie religij-
nymi. Na tym spotkaniu radością będzie dla 
Nas Eucharystia, wspólna modlitwa Słowem 
Bożym w przekładzie protestanckim lub in-
nym, taniec z Hiszpanką, czy wieczorna roz-
mowa łamanym angielskim z rodowitym Wło-
chem. Zwiedzanie Wrocławia, poznawanie 
ludzi różnych narodowości, modlitwa znanymi 

na całym świecie „Kanonami Taize”, czy za-
bawa taneczna w sylwestrową noc, to tylko 
niektóre spo-
śród wielu 
form spędza-
nia czasu na 
tym wyjeź-
dzie.   
Cena 240 zł 
+ koszt prze-
jazdu (ok. 
130 zł).  
Zapisy do 1 grudnia, przez formularz: https://
forms.gle/fK5UcJBh27vCtaoz7. 

M. Frańczak  

ŚWIĘTY ANDRZEJ- PIERWSZY POWOŁANY APOSTOŁ  

Stowarzyszenia Młodzieży. W Katedrze Rze-
szowskiej odbędzie się uroczysta Msza św.  
w czasie, której zostaną wręczone nowe nomi-
nacje na prezesów parafialnych oddziałów AK 
(kadencja trwa 4 lata). AK rozpoczęła działal-
ność w okresie międzywojennym. Po wybuchu 
II wojny światowej jej działalność w Polsce 
została zakazana. Nie mogła również działać w 
powojennej Polsce. Ponownie rozpoczęła dzia-
łalność w 1996r. O przywróceniu działalności 
AK w Polsce tak mówił Jan Paweł II: 
„Niezastąpionym środkiem formacji apostol-
skiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia 
i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miej-
sce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w 
Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owo-
ców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła”. Statut 

mówi: „Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem 
katolików świeckich, którzy w zorganizowanej 
formie ściśle współpracują z hierarchią ko-
ścielną w realizacji ogólnego celu apostolskie-
go Kościoła”. W naszej diecezji AK istnieje od 
roku 1997. Natomiast w naszej parafii istnieje 
od 6 lat. W każdą pierwszą środę miesiąca po 
Mszy św. spotykamy się w salce domu para-
fialnego aby uczestniczyć w części formacyj-
nej przygotowanej przez naszego ks. Probosz-
cza na podstawie materiałów Akcji Katolic-
kiej. Na spotkania zapraszamy wszystkich 
chętnych, którzy chcą wzrastać w sferze for-
macji duchowej i czynnie uczestniczyć  
w życiu parafii przełamując onieśmielenie  
i bierność. Serdecznie zapraszamy.  

K. i A. Tobiaszowie  

Święty Andrzej, gdy usłyszał głos wzywające-
go go Jezusa, natychmiast zostawił sieci i po-
szedł za Nim. To właśnie on przyprowadził do 
Jezusa swojego brata, Szymona - Piotra.  
Pochodził z Betsaidy położonej nad jeziorem 
Genezaret, mieszkał jednak w Kafarnaum. 
Tak Piotr był rybakiem. To właśnie 
nad jeziorem, podczas pracy, został powołany 
przez Jezusa – jako pierwszy z dwunastu Apo-
stołów. Św. Łukasz podaje w Ewangelii, 
że powołaniu temu towarzyszył również cu-
downy połów ryb, którym Jezus chciał umoc-
nić wiarę pierwszych powołanych. Wiele źró-
deł podaje, jakoby po Zesłaniu Ducha Święte-
go Andrzej miał nauczać i dokonać wielu cu-
dów w miejscach, do których dotarł: w Poncie 
i Bitynii (dzisiaj zachodnia Turcja) 
oraz w Tracji (Bułgaria), Scytii (dolny bieg 
Dunaju) i Grecji. Tam też, w Patras, poniósł 
śmierć męczeńską. Został ukrzyżowany głową 
w dół, na krzyżu w kształcie litery X. Stąd 
krzyż ten do dziś nazywany jest krzyżem 
św. Andrzeja. Na całym świecie tego znaku 
używa się jako ostrzeżenia przed znakami ko-
lejowymi, ale występuje tez na flagach państw 
– np. Szkocji, Irlandii, Jamajki. 

Dla prawosławnych św. Andrzej jest jednym 
z najważniejszych świętych – podobną czcią 
w Kościele katolickim otaczany jest jego brat, 
św. Piotr. W kościele wschodnim nazywa się 
go Apostołem 
Słowian, 
a tradycja mówi, 
że to właśnie An-
drzej był założy-
cielem Kijowa. 
W ikonografii  
św. Andrzej 
przedstawiany 
jest jako starszy, 
brodaty mężczy-
zna o gęstych, 
siwych włosach. 
Powracającą sce-
ną w sztuce reli-
gijnej jest chwila 
jego ukrzyżowa-
nia. Jego atrybu-
tami są: krzyż w kształcie litery X (można go 
spotkać przed każdym przejazdem kolejo-
wym), księga, ryba, sieć. 

N. Kurosz– Majta  


