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1. Dziś wypada Uroczystość Chrystusa Króla Wszech-
świata, która kończy rok liturgiczny. Jest to święto pa-
tronalne Akcji Katolickiej, Liturgicznej Służby Ołtarza  
i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Na Mszy św.  
o godz. 10.30 do Liturgicznej Służby Ołtarza zostaną 
przyjęci nowi kandydaci. 
2. W poprzednią niedzielę odbyło się spotkanie Rady 
Duszpasterskiej, której głównym celem było zatwier-
dzenie projektu nowej posadzki w kościele. Został wy-
brany projekt widoczny w przedsionku kościoła w wersji, 
na którą składają się granity chińskie, pod ławkami, oraz 
granity indyjskie. Koszt całkowity wyniesie około 200 tys. 
zł. Przewidywany termin wykonania, to przełom marca  
i kwiecień 2021 r. 
3. Wierni, którzy korzystają z dyspensy ks. biskupa 
Jana Wątroby powinni uczestniczyć we Mszy św. transmi-
towanej przez media, lub na stronie internetowej parafii 
korzystając z facebooka (z naszego kościoła transmituje-
my mszę św. niedzielną o godz. 9.00). Mogą także uczest-
niczyć we Mszy św. w tygodniu. 
4. Przypominamy o noszeniu maseczek oraz dezynfek-
cji rąk przed wejściem do kościoła. Spowiedź odbywa 
się w konfesjonale przy zachowaniu odpowiednich zasad. 
5. Przez cały listopad polecamy naszych drogich zmar-
łych w tradycyjnej modlitwie wypominkowej. Kar tki 
na wypominki w kopertach znajdują się na stoliku  
w przedsionku kościoła. Wypełnione czytelnie kartki dru-
kowanymi literami proszę składać do skrzynki  na stoliku 
oraz w zakrystii. Bóg zapłać za ofiary składane przy tej 
okazji. Za zmarłych będziemy odmawiać modlitwy po 
każdej Mszy św. 
6. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochow-
skiej, a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do 
godz. 19.30. Zapraszamy do modlitwy. 
7. Za tydzień rozpoczynamy ADWENT – czas przygo-
towania na przyjcie Pana. Roraty będą odprawiane  
w dni powszednie o godz. 18.00. Zachęcamy do liczne-
go udziału, szczególnie dzieci, które zaopatrzone  
w lampiony będą uczestniczyć w procesji na początku 
Mszy św. Jako potwierdzenie uczestnictwa  otrzymają 
plansze z naklejkami. 
8. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję zbiórki 
makulatury na budowę studni na misjach. Bóg zapłać! 
Zebraliśmy prawie pełny kontener. Jest to piękne świadec-
two naszej wiary i odpowiedzialności za dzieło misyjne. 
9. Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym 
tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła  
(50 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców z ul. Pod-
miejskiej: od nr 2a do nr 8/5.  
10.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy 
nabywać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł.  

o g ł o s z e n i a:  

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA  

       Pokarm na drogę      
          (życia) 

 

 „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnieście uczynili” /Mt 25, 40/  

 

Jezus w dzisiejszej Ewangelii utożsamia się z naj-
mniejszymi. Żaden gest dobroci i miłosierdzia wobec 
nich nie będzie zapomniany. Najmniejszymi są wszyscy 
uczniowie Jezusa, ale również każdy człowiek potrzebu-
jący, biedny cierpiący w sposób duchowy, moralny czy 
materialny, który staje na naszej drodze, prosząc wprost 
lub w sposób milczący.  

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół Kato-
licki obchodzi uroczystość Chrystusa Króla Wszechświa-
ta. A pieśń „Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chry-
stus, Chrystus Władcą nam” niezwykle wymownie uboga-
ca tę uroczystość. Kościół pragnie by czcić Jezusa poprzez 
najwyższy hołd i królewski sza-
cunek. Uroczystość ta została 
wprowadzona w Roku Jubileu-
szowym 1925 przez papieża Piu-
sa XI i obchodzono ją w paź-
dzierniku. Po wprowadzeniu 
nowego kalendarza liturgicznego 
(1969r.) została przesunięta na 
ostatnią niedzielę roku liturgicz-
nego. Święto to w sposób szcze-
gólny wskazuje na cel ostatecz-
ny każdego z nas tj. zjednocze-
nie się z Bogiem poprzez odda-
nie się pod panowanie Jego mi-
łości w Bożym Królestwie. Na 
końcu czasów Chrystus przekaże 
Bogu Ojcu wieczne i powszechne królestwo. Na ziemi 
Jezus nie miał armii nie zasiadał na tronie, a tuż przed 
śmiercią został wyszydzony i ukoronowany koroną cier-
niową. Jego władza wynika z miłości do ludzi. Dla niego 
panować to znaczy służyć i oddać życie za nasze zbawie-
nie. To On jest dla nas miłosierny, łagodny i łaskawy. On 
jest naszym Pocieszycielem, jest Królem naszych serc. 
Jemu Bóg Ojciec przekazał „władzę, i cześć, i królestwo, 
które nie zginie”[Dn]. W codziennej modlitwie z nadzieją 
mówimy „…Przyjdź Królestwo Twoje” aby Pan Jezus 
objął królewską władza Polskę i cały świat.  

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest świę-
tem patronalnym Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży. W Polsce Akcja Katolicka rozpoczę-
ła działalność w okresie międzywojennym. Po wybuchu II 
wojny światowej jej działalność została zakazana. Nie mo-
gła również działać w powojennej Polsce. Ponownie roz-
poczęła działalność w 1996r. O przywróceniu działalności 
AK w Polsce tak mówił Jan Paweł II: „Niezastąpionym 
środkiem  formacji  apostolskiej 
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INTENCJE  
MSZALNE  

23.11 – 29.11 
 

Poniedziałek (23.11) 

1/ †Wojciech Tomas- 
od kierownictwa Komendy Miej-
skiej Policji w Rzeszowie     

2/ †Piotr  
Wtorek (24.11) 

1/ †Wojciech Tomas- 
od kierownictwa KMP w Rzeszo-
wie  

2/ †Bogumiła Rzepka- od córki 
chrzestnej Kingi 
Środa (25.11) 

1/ W intencji próśb i podziękowań 
do Matki Bożej Częstochowskiej  

2/ †Wojciech Tomas- 
od kierownictwa KMP w Rzeszowie  
Czwartek (26.11) 

1/ †Wojciech Tomas- od koleżanek  
i kolegów z Wydziału Prewencji 
KMP w Rzeszowie  

2/ †Bogumiła Rzepka- od rodziny 
Jeżewskich  
Piątek (27.11) 

1/ †Wojciech Tomas- 
od koleżanek i kolegów z Wydzia-
łu Prewencji KMP w Rzeszowie  

2/ †Bogumiła Rzepka- od Adama 
Łyszczek 
Sobota (28.11) 
godz. 7.00 

1/†Bogumiła Rzepka- od Adama 
Łyszczek  
godz. 18.00 

1/ †Wojciech Tomas- 
od koleżanek i kolegów z Wydzia-
łu Prewencji KMP w Rzeszowie  
Niedziela (29.11) 

godz. 7.00  

†Michał  
godz. 9.00 

†Bogumiła Rzepka- od uczestników 
pogrzebu  
godz. 10.30  

Dziękczynna w 2 rocznicę urodzin 
Bartosza z prośbą o błogosławień-
stwo Boże  
godz. 12.00  

1/ W intencji parafian 

2/ O zdrowie i błogosławieństwo 
Boże w 33 rocznicę urodzin syna 
Piotra i całej jego rodziny   
godz. 16.00 †Wojciech Tomas- 
od koleżanek i kolegów z Wydziału 
Prewencji KMP w Rzeszowie  
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DOBROCZYNNE INICJATYWY ADWENTOWE 

świeckich są organizacje, stowarzy-
szenia i ruchy katolickie. Wśród nich 
szczególne miejsce zajmuje Akcja 
Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła 
i przyniosła tyle wspaniałych owo-
ców. Trzeba więc, aby na nowo odży-
ła”. Statut mówi: „Akcja Katolicka 
jest stowarzyszeniem katolików 
świeckich, którzy w zorganizowanej 
formie ściśle współpracują z hierar-
chią kościelną w realizacji ogólnego 
celu apostolskiego Kościoła”. AK 
jako organizacja posiada sztandar, 
logo i hymn („My chcemy Boga Pan-
no Święta”). Patronami są: św. Woj-
ciech i od roku 2017 św. Jan Paweł II 
Papież. W naszej diecezji AK istnieje 
od roku 1997 jej patronem jest bł. 
Stanisław Kostka Starowiejski. Nato-
miast w naszej parafii istnieje od roku 
2013. Raz w miesiącu po Mszy św. o 
18. spotykamy się w salce domu pa-
rafialnego aby uczestniczyć w części 
formacyjnej przygotowanej przez 

naszego ks. Proboszcza na podstawie 
materiałów Akcji Katolickiej. Przed-
stawiane są wydarzenia z życia Ko-
ścioła a także tematy na które warto 
zwrócić uwagę /artykuły z prasy ka-
tolickiej, nowości 
książkowe i cieka-
we filmy/. Można 
wziąć udział w 
dyskusji. Na spo-
tkania zapraszamy 
wszystkich chęt-
nych, którzy chcą 
wzrastać w sferze 
formacji duchowej 
i czynnie uczestniczyć w życiu para-
fii przełamując onieśmielenie i bier-
ność. W działalności AK można 
uczestniczyć jako członek zwyczajny, 
członek wspierający lub sympatyk. 
Serdecznie zapraszamy na nasze spo-
tkanie. Króluj nam Chryste, zawsze  
i wszędzie.  

opr. K. i A. Tobiaszowie  

Już za tydzień rozpoczniemy Ad-
went. To czas oczekiwania na święta 
Bożego Narodzenia, czas modlitwy  
i skupienia. Dla bardzo wielu katoli-
ków jest to także okres działań do-
broczynnych, dzielenia się z ubogimi 
w myśl zasady, że w święta, upamięt-
niające solidarność Boga z ludźmi, 
także ludzie powinni okazać solidar-
ność między sobą i podzielić się  
z ubogimi. Dlatego w całym kraju 
organizowane są akcje charytatywne 
– w skali ogólnopolskiej, w diece-
zjach, jedenastu tysiącach parafii, by 
dotrzeć do ludzi biednych, samot-
nych, bezdomnych. 

Flagową akcją Caritas Polska jest 
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 
Już po raz 27. w polskich parafiach 
zostaną rozprowadzone świece, które, 
ustawione na wigilijnym stole, mają 
symbolizować otwartość i gotowość 
niesienia pomocy potrzebującym. 
Koszt świecy dużej to 12 zł, nato-
miast małej 5 zł. Pieniądze uzyskane 
z akcji zostaną przeznaczone na letni 
wypoczynek, całoroczne dożywianie 
dzieci w szkołach i świetlicach, 
wsparcie medyczne oraz pomoc edu-
kacyjną.  

Poza zbiórkami pieniędzy odbywa 
się też przekazywanie żywności.  
W całym kraju, w ramach akcji 
“Torba Miłosierdzia” zostanie prze-
prowadzona zbiórka żywności. Pro-
dukty o długim terminie ważności  

a także środki czystości będzie moż-
na przynosić w specjalnych torbach 
lub w swoich siatkach do kościoła. 
Następnie produkty te zostaną prze-
kazane osobom potrzebującym.  

Poza wielkimi ogólnopolskimi 
projektami w naszej parafii w tym 
roku 
pra-
gniemy 
pomóc 
dzie-
ciom  
z Do-
mu 
Dziecka w Żyznowie. Pomoc będzie 
polegała na zakupieniu konkretnych 
produktów. Będą to artykuły spożyw-
cze o długim terminie ważności, 
środki czystości, kosmetyki, ubrania i 
inne produkty, które sprawią  
uśmiech na twarzach tych dzieci. Ak-
cja będzie polegała na zabraniu z 
przedsionka kościoła karteczki z kon-
kretnymi prezentami, przeznaczony-
mi na paczki dla dzieci z Domu 
Dziecka, dzięki czemu sprawimy, że 
będą oni mieli lepsze, bardziej rado-
sne święta.  

Papież Franciszek uczy, że 
„wspólnota chrześcijańska jest we-
zwana do zaangażowania się w do-
świadczenie dzielenia się…”. Odpo-
wiadając na tę zachętę papieża  za-
praszamy do włączenia się w wyżej 
wymienione akcje.  


