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o g ł o s z e n i a:  

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA  

KRÓLA WSZECHŚWIATA  

1. Dziś wypada Uroczystość Chrystusa Króla Wszech-
świata, która kończy rok liturgiczny. Jest to święto 
patronalne Akcji katolickiej, Liturgicznej Służby Ołta-
rza i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 

2. W dniu dzisiejszym składka jest przeznaczona na 
upiększenie naszej świątyni, a konkretnie na nowy 
żyrandol. W ubiegłym miesiącu zebraliśmy na ten 
cel kwotę 21 440 zł. Wydatki wyniosły 14 970 zł. 
Składamy serdeczne podziękowania dla ofiarodawców, 
którzy przesłali datki na konto parafialne lub złożyli w 
kopertach na tacę. Obecnie czekamy na żyrandol, któ-
ry powinien być gotowy na początku grudnia,  
i ostatnie elementy wystroju ołtarzy bocznych oraz 
pozostałe nowe ławki. Na początku grudnia zostanie 
także położona część płytek wokół kościoła. 

3. W środę po Mszy św. i nowennie do MB Często-
chowskiej, adoracja Najświętszego Sakramentu  
w ciszy do godz. 19.30. Zapraszamy do modlitwy. 

4. W tym tygodniu obchodzimy: 
- w poniedziałek, 22.11, wspomnienie ofiarowania 
NMP 
- we wtorek św. Cecylii – Patronki śpiewu kościelnego 
- we czwartek, 24.11, wspomnienie św. Andrzeja i to-
warzyszy Męczenników 

5. W przyszłą niedzielę odbędą się spotkania przygotowu-
jące do sakramentu bierzmowania. Po mszy św. o godz. 
10.30 spotkanie w domu parafialnym będzie miała 
młodzież z klas VII. Natomiast młodzież z klas VIII 
zapraszamy na spotkanie po mszy św. o godz. 12.00 

6. W listopadzie polecamy naszych drogich zmarłych w 
tradycyjnej modlitwie wypominkowej. Kartki na wy-
pominki w kopertach znajdują się na stoliku w przed-
sionku kościoła. Wypełnione czytelnie kartki drukowa-
nymi literami proszę składać do skrzynki na stoliku za 
ławkami oraz w zakrystii. Bóg zapłać za ofiary składane 
przy tej okazji. Za zmarłych odmawiamy dziesiątek ró-
żańca po każdej Mszy św. 

7. Za tydzień rozpoczynamy ADWENT – czas przygo-
towania na przyjcie Pana. Roraty będą odprawiane 
w dni powszednie o godz. 18.00. Zachęcamy do licz-
nego udziału, szczególnie dzieci, które zaopatrzone w 
lampiony będą uczestniczyć w procesji na początku 
Mszy św. Jako potwierdzenie uczestnictwa otrzymają 
plansze z naklejkami. 

8. Składamy podziękowania dla rodzin, które w ubiegłym 
tygodniu złożyły ofiary na sprzątanie, kwiaty i ogrzewa-
nie kościoła ( 50 zł) Na ten tydzień prosimy miesz-
kańców z ul. Podmiejskiej: od nr 12 do nr 16c.  

9. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy 
nabywać tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny”  
w cenie 8 zł.  

  Pokarm na drogę (życia) 
 

„Innych wybawiał, niechże teraz siebie wyba-
wi, jeśli On jest Mesjaszem” /Łk 23,35/  
 

 Jezus - Król nie wybawia sam siebie. Nie jest bowiem 
zainteresowany 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 szczęście Jego poddanych i 
cenę tę płaci bez zawahania. Na tym polega Jego królowa-
nie. Dlatego zastanów się dobrze, czy takie królestwo Ci 
odpowiada. Czy sam też chcesz kochać do szaleństwa, rów-
nież tych, którzy Cię skrzywdzili?  

 Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież 
Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończe-
nie roku jubileuszowego. Miało ono na celu uczczenie i przybli-
żenie wiernym ideału człowie-
czeństwa Chrystusa, w którym 
zharmonizowane jest wszelkie 
działanie, podporządkowanie pra-
wu miłości. Nakazał wtedy, aby 
we wszystkich kościołach tego 
dnia po głównym nabożeństwie 
przed wystawionym Najświęt-
szym Sakramentem odmówić 
litanię do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa oraz akt poświęcenia 
rodzaju ludzkiego Najświętszemu 
Sercu. Początkowo uroczystość 
obchodzono w ostatnią niedzielę 
października; reforma soborowa 
przeniosła jej termin na ostatnią 
niedzielę roku liturgicznego. Stało się również świętem Akcji 
Katolickiej i miało przyczynić się do moralnej i duchowej odno-
wy życia (kształtowanie osobowości na modłę Chrystusa) oraz 
zapobiec dechrystianizacji. Chrystus Król to tytuł wyrażający 
jego ludzką zwierzchność nad całym światem w odróżnieniu od 
zwierzchności boskiej, która wypływa z udziału Syna Bożego (na 
równi z Bogiem Ojcem i Duchem św.) w akcie stwórczym. Pod-
kreśla się, ze panowanie Chrystusa   Króla pełne miłości i dobro-
ci powinny uznać wszystkie Narody. Uroczystość ta ma nam 
uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia- wszech-
świata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybra-
nia czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bo-
giem- Człowiekiem,  Stworzycielem  i  

CHRYSTUS WODZEM, CHRYSTUS  
KRÓLEM!  

 Ciąg dalszy na stronie 2  

Zbiórka na nowe oświetlenie 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe oświetlenie w naszym 
kościele. Na stronie internetowej parafii można w łatwy spo-
sób przyczynić się do sfinansowania tej inwestycji. Tam 
również znajdują się projekt głównego żyrandola, który bę-
dzie wisiał w środku kościoła. Ma być gotowy na Święta 
Bożego narodzenia. Jego przybliżony koszt wynosi około 
56 000 zł. Do tej pory udało nam się zebrać: 33 070 zł. Bóg 
zapłać! 
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INTENCJE MSZALNE 21.11– 27.11  
 

Poniedziałek (21.11) 

1/ †Henryk Hoszko- od sąsiadów Wilków  

2/ †Jan Turek- od córki Natalii z mężem  

Poza parafią:  

1/ †Marta Żyracka- od Marii i Kazimierza Kuśnierz  

2/ †Jerzy Płonka- od kolegów i koleżanek z firmy FRAC 
Wtorek (22.11) 

1/ †Henryk Hoszko- od szefostwa, koleżanek i kolegów z 
restauracji „Stary Młyn”  

2/ †Jan Turek- od Grażyny Uve i Kewina  

Poza parafią:  

1/†Marta Żyracka-od Magdaleny Sławomira Sypniewskich  

2/ †Jerzy Płonka- od kolegów i koleżanek z firmy FRAC 
Środa (23.11) 

1/ W int. próśb i podziękowań do MB 

2/ †Henryk Hoszko- od szefostwa, koleżanek i kolegów 
z restauracji „Stary Młyn”  
Poza parafią:  

1/ †Marta Żyracka- od Zygmunta i Agnieszki Kuśnierz  

2/ †Jerzy Płonka- od kolegów i koleżanek z firmy FRAC 

Czwartek (24.11) 

1/ †Jan Turek- od brata Bogusława z rodz.  

2/ †Zofia Puc- od syna Leszka z żoną  

Poza parafią:  

1/ †Marta Żyracka- od Mateusza i Martyny Kuśnierz 

2/ †Jerzy Płonka- od kierowników FRAC z ul. Solarza, 
Bohaterów i Krakowskiej (greg.)  

Piątek (25.11) 

1/ †Jan Turek- od brata Krzysztofa z rodz.  

2/ †Zofia Puc- od wnuczki Agaty  
Poza parafią:  

1/ †Jerzy Płonka- od Regionalnych i Branżystek firmy 
FRAC (greg.)  

2/ †Marta Żyracka- od Andrzeja Heleny Stawarz  

Sobota (26.11) 

godz. 7.00 

†Jan Turek- od siostry Zofii z rodz.  

godz. 18.00 

†Irena Rut- od Lesława  

Poza parafią:  

1/ †Marta Żyracka- od Józefa Indyk z rodz.   

2/ †Jerzy Płonka- pracowników FRAC ul. Chełmońskiego 
Niedziela (27.11) 

godz. 7.00  

Z Róży MB Częstochowskiej o zdrowie i błog. Boże dla 
sióstr i ich rodzin  
godz. 9.00 

†Jan Turek- od koleżanek ze szkoły podstawowej  
Poza parafią:  

†Jerzy Płonka- od Roberta Miąsik z rodz. (greg.)  
godz. 10.30  

†Zofia, Anna, Władysław   

Poza parafią:  

†Marta Żyracka- od pracowników działu jakości firmy 
ZAPEL 
godz. 12.00  

W intencji Parafian  

godz. 16.00 

†Rodz. Woźniaków: Józef, Monika, Henryk, Bogumiła  

CHRYSTUS WODZEM, CHRYSTUS  

KRÓLEM! Ciąg dalszy…   

POŚWIĘCENIE TABLICY PAMIĘCI  

KS. INFUŁATA STANISŁAWA MACA  

Odkupicielem. Z tego właśnie 
tytułu ma absolutną władzę. 
Bóg nie tylko stworzył świat, 
ale ciągle go stwarza i nim 
włada. Królestwo Jezusa jest 
czymś zupełnie innym od 
wszystkich królestw ziem-
skich. Dotyczy ono wszystkich 
narodów, wszystkich miejsc  

i wszystkich czasów. Ono już 
istnieje w Kościele, choć jesz-
cze nie zostało do końca wy-
pełnione. Dlatego właśnie  
w codziennej modlitwie, którą 
zostawił nam sam Chrystus, 
wołamy z nadzieją: Przyjdź 
królestwo Twoje! 
opr. D. Frańczak 

W sobotę 12 listopada 2022  
w Katedrze została odprawiona 
Msza św. ofiarowana w inten-
cji ks. infułata Stanisława Ma-
ca. Przybyło bardzo wielu ka-
płanów, byłych wikariuszy ks. 
Stanisława, najbliższa rodzina, 
przedstawiciele władz samo-
rządowych i parafianie.  Uro-
czystościom przewodniczył ks. 
biskup ordynariusz Jan Wątro-
ba. Kazanie wygłosił ks. dr 
Józef Bar jeden z pierwszych 
wikariuszy posługujących  
w parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa (1976-1980). Ka-
znodzieja przypomniał życie 
zmarłego i Jego kapłańską po-
sługę. Jako bardzo dobry uczeń 
po maturze mógł wybrać każde 
studia. Wybrał drogę kapłań-
stwa. Był przykładem dla mło-
dych księży, od wczesnych 
godzin rannych posługiwał  
w konfesjonale i sprawował 
Msze św. głosił kazania i licz-
ne nauki rekolekcyjne, prowa-
dził pogrzeby swoich parafian, 
idąc z konduktem wiele kilo-
metrów na cmentarz w Słoci-
nie. O wszystkich mówił do-
brze, nikogo nie potępiał. Był 
budowniczym świątyni, która 
stała się katedrą. Gościł papie-
ża Jana Pawła II. Po powołaniu 
diecezji rzeszowskiej pod swój 
dach przyjął jej pierwszego 
biskupa ordynariusza.     
Następnie na skwerze imienia 
ks. infułata Stanisława Maca  
u zbiegu ulic Strażackiej i Pod-
miejskiej biskup rzeszowski 
poświęcił pamiątkowa tablicę.     
Ks. Stanisław Mac jako wika-
riusz parafii Słocina dokładnie 
przed 50 laty na Drabiniance 
rozpoczął pracę duszpasterską. 
Odprawiał Msze św. w prywat-
nych domach jednak na ich 
właścicieli spadały prześlado-
wania ze strony komunistycz-
nych służb. Sprawował Msze 
św. na zewnątrz, pod gołym 
niebem: na błoniach (teraz to 

teren naszego kościoła ), czy 
łąkach na rogu ulic Podmiej-
skiej i Cichej. Dla władz były 
to nielegalne zgromadzenia  
a kapłan i uczestnicy podlegali 
surowym karom.  
W roku 1989r. poprowadził 
budowę kaplicy dojazdowej, 
która w 2016r. stała się naszym 
parafialnym kościołem. Przy-
bywał na nasze uroczystości 

odpustowe ku czci Matki Bo-
żej Częstochowskiej, służył 
radą, wspomagał finansowo, 
pamiętał imiona wielu z nas, 
pytał o nasze rodziny. Ufundo-
wał witraż Serca Pana Jezusa, 
który przypomina nam Jego 
dobre kapłańskie serce.   Ra-
zem z nami obchodził jubileu-
sze 50 i 55-lecia kapłaństwa. 
Przed dwoma laty podczas 
naszego parafialnego odpustu 
witaliśmy ks. infułata u nas  
w miejscu gdzie przed 50 laty 
w tym wymiarze Jego kapłań-
skiego posługiwania na na-
szym osiedlu, „wszystko się 
zaczęło”, Dziękowaliśmy Bogu 
za jego 60 lecie kapłaństwa. 
Zapisał się w naszej pamięci 
jak gorliwy kapłan, wytrwały 
spowiednik, nasz przyjaciel  
i dobry człowiek. Odszedł do 
Domu Pana w uroczystość 
Wszystkich Świętych w dniu  
w którym Kościół przypomina 
nam o powszechnym powoła-
niu do świętości. Ks. Infułacie 
bądź naszym orędownikiem  
u Boga i przykładem do naśla-
dowania. Twoją duszę poleca-
my Matce Bożej.  

opr. K. i A. Tobiaszowie 


