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EWANGELIA  (Mt 25,31-46) 

Jezus powiedział do swoich 

uczniów: Gdy Syn Człowieczy 

przyjdzie w swej chwale i wszyscy 

aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na 

swoim tronie pełnym chwały. I 

zgromadzą się przed Nim wszystkie 

narody, a On oddzieli jednych [ludzi] 

od drugich, jak pasterz oddziela owce 

od kozłów. Owce postawi po prawej, a 

kozły po swojej lewej stronie. 

 Wtedy odezwie się Król do tych 

po prawej stronie: Pójdźcie, 

błogosławieni Ojca mojego, weźcie w 

posiadanie królestwo, przygotowane 

wam od założenia świata! Bo byłem 

głodny, a daliście Mi jeść; byłem 

spragniony, a daliście Mi pić; byłem 

przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem 

nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem 

chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w 

więzieniu, a przyszliście do Mnie. 

Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, 

kiedy widzieliśmy Cię głodnym i 

nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i 

daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię 

przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub 

nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy 

widzieliśmy Cię chorym lub w 

więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A 

Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam 

wam: Wszystko, co uczyniliście 

jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnieście uczynili. 

Wtedy odezwie się i do tych po lewej 

stronie: Idźcie precz ode Mnie, 

przeklęci, w ogień wieczny, 

przygotowany diabłu i jego aniołom! 

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; 

byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 

byłem przybyszem, a nie przyjęliście 

Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście 

mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie 

odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają 

i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię 

głodnym albo spragnionym, albo 

przybyszem, albo nagim, kiedy chorym 

albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy 

Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, 

powiadam wam: Wszystko, czego nie 

uczyniliście jednemu z tych 

najmniejszych, tegoście i Mnie nie 

uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, 

sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. 
 

Okiem proboszcza 
  

Dzisiejsza niedziela jest 

ostatnią niedzielą roku 

liturgicznego. Patrzymy na Jezusa – 

Króla Wszechświata, który uczy nas 

prawdziwej miłości i miłosierdzia. 

Na końcu naszego życia zapyta nas 

tylko o to, czy potrafiliśmy kochać 

innych oraz czy w obliczu chorych, 

samotnych i potrzebujących 

dostrzegliśmy Jego twarz. Jezus to 

Król Miłosierdzia i tylko miłosierni 

będą mogli być razem z Nim i żyć 

na wieki. 

 Za tydzień rozpoczniemy 

Adwent i jak co roku będziemy 

przygotowywać się do dobrego 

przeżycia Świąt Bożego Narodzenia 

oraz oczekiwać na przyjście Pana u 

końcu czasów. W tym roku w 

Adwencie przeżyjemy kilka 

ważnych wydarzeń. Już za tydzień 

na Mszy świętej o godz. 11.30 

będziemy gościć Księdza Biskupa 

Ordynariusza, który rozpocznie 

przygotowanie dwójki dorosłych 

osób do przyjęcia sakramentu 

chrztu, bierzmowania i Eucharystii. 

Te osoby bardzo potrzebują naszej 

modlitwy i świadectwa. Będą 

pojawiać się co jakiś czas u nas w 

kościele i od nas będą uczyć się 

tego, na czym polega życie 

chrześcijańskie. Pomódlmy się za 

nie, aby rzeczywiście odkryły 

Chrystusa i wiarę we własnym 

życiu. 

 Drugim wydarzeniem 

Adwentu będą rekolekcje. W 

dniach 15-17 grudnia, czyli w 

3. Niedzielę Adwentu, 

zapraszamy wszystkie 

rodziny do wzięcia udziału w 

rekolekcjach 

ewangelizacyjnych, które 

odbędą się w naszej parafii. 

Rekolekcje te będą różnić się od 

zwykłych rekolekcji, do jakich 

jesteśmy przyzwyczajeni, gdyż 

rozpoczną się w piątek wieczorem, 

będą trwały całą sobotę, a zakończą 

się w niedzielę Mszą św. Odbywać 

się będą w większości w naszym 

Domu Kultury. Niech każdy z nas 

czuje się na nie zaproszony, a 

szczególne zaproszenie kierujemy 

do rodzin, które pragną na nowo 

odkryć piękno i moc sakramentu 

małżeństwa. Mile będą widziane 

rodziny młodsze i starsze, 

doświadczone i stawiające pierwsze 

kroki na drodze małżeństwa, z 

dziećmi i bez dzieci. Konieczne jest 

tylko otwarte serce oraz pragnienie 

budowania coraz lepszej i głębszej 

relacji w małżeństwie i rodzinie. 

Przemyślmy tę sprawę i 

zarezerwujmy ostatni weekend 

przed Świętami na spotkanie z 

Panem Bogiem w rekolekcjach.  

 W Adwencie Caritas 

zaprasza do akcji Wigilijne Dzieło 

Pomocy Dzieciom. Jak zwykle będą 

dostępne świece Caritas, z których 

dochód przeznaczony zostaje na 

rzecz dzieci potrzebujących pomocy 

w diecezji. Oprócz świec Parafialny 

Zespół Caritas rozprowadzać będzie 

kartki świąteczne. Ofiary złożone z 

tej okazji przeznaczone będą na 

pomoc rodzinom w naszej parafii. 

Przygotowane przez siebie kartki 

świąteczne będą także rozprowadzać 
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uczniowie naszej Szkoły 

Podstawowej nr 9. 

ks. Tomasz – proboszcz 
 
 

 

Król? 
 
Zamknij oczy i wyobraź sobie Jezusa. 

W koronie z cierni na głowie, prawie 

nagiego, pokrytego ranami… 

ogołoconego Boga stającego przed 

tłumem, który właśnie skazuje Go na 

śmierć. Czy tak wygląda Król? 

 

Uczniowie wyobrażali Go sobie 

zupełnie inaczej. Myśleli, że zasiądzie 

na tronie, będzie rządził, przyniesie 

coś nowego w wymiarze ziemskim. A 

oni będą rządzić razem z Nim, jako ci 

Mu najbliżsi. Jezus jednak daleki jest 

od purpury, korony ze złota i berła, od 

ludzkich godności i odznaczeń. On 

przynosi inne Królestwo.  

 

Czy Jezus jest więc Królem? Jest 

ogołocony z wszystkiego co po 

ludzku dla nas jest istotne.  A może w 

ten sposób chce powiedzieć nam, że 

zatrzymywanie się jednie na tym co 

ziemskie nie przyniesie nam tego co 

najważniejsze – zbawienia? On 

pokazuje zupełnie inny wymiar 

królowania. A za Jego przykładem idą 

święci i błogosławienie. Oni 

otrzymali swoją koronę, nie tu na 

ziemi. W większość, w sposób 

fizyczny, nie nosili krony, purpury, 

nie mieli pałaców czy fortec. 

Popatrzmy chociaż na św. Matkę 

Teresę z Kalkuty czy św. Andrzeja 

Bobolę – choć mają oni zupełnie inne 

drogi życia to łączy ich świętość i 

uczestnictwo, już pełne, w królowaniu 

Jezusa.  

 

Matka Teresa z Kalkuty pomagała 

tym, których wszyscy odrzucili. 

Wszyscy znamy jej heroiczne czyny. 

Św. Andrzej, który jest jednym z 

patronów Polski ozdobiony jest 

koroną męczeństwa. Mimo licznych 

tortur, o których nieraz trudno nam 

czytać, nie wyrzekł się Boga. Na wzór 

Chrystusa stali się ubodzy by innych 

swoim ubóstwem ubogacić.  

 

Komu więc Króluje Jezus? Dla kogo 

jest Królem? Powinien być Królem 

dla każdego wierzącego. Jednak nie 

despotą czy tyranem. My nie mamy 

się bać królowania Jezusa, mamy Go 

wyczekiwać, a nawet za nim tęsknić, 

mamy tęsknić i dążyć do Nieba. 

Chrystus jest Królem wszechświata, 

ale też każdego ludzkiego serca. I w 

tym sercu już tu na ziemi ma być 

początek Królestwa Bożego, bo ma 

być ono mieszkaniem Króla.  

 

26 listopada, w ostatnią niedzielę 

Okresu Zwykłego, obchodzimy w 

Kościele Niedzielę Chrystusa Króla 

Wszechświata. Ta Uroczystość 

zamyka również rok liturgiczny. 

Święto to do liturgii wprowadził 

Papież Pius XI encykliką Quas 

Primas z 11 grudnia 1925 r. na 

zakończenie roku jubileuszowego. 

 

Od dawna już powszechnie nazywano 
Chrystusa Królem w przenośnym tego 

słowa znaczeniu, a to z powodu 
najwyższego stopnia dostojeństwa, 

przez które wyprzedza wszystkie 

stworzenia i przewyższa je. Mówimy 
więc, iż Chrystus króluje w umysłach 

ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i 

rozległości Swej wiedzy, ile że on sam 
jest prawdą, a ludzie od Niego 

powinni prawdę czerpać i posłusznie 
ją przyjmować; mówimy też, iż 

Chrystus króluje w woli ludzkiej, 

ponieważ w Nim nie tylko 
nieskazitelna wola ludzka stosuje się 

zupełnie i z całym posłuszeństwem do 

najświętszej woli boskiej, lecz także 
dlatego, że Chrystus tak wpływa 

natchnieniami swymi na naszą wolną 
wolę, iż zapalamy się do 

najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie 

uznajemy Chrystusa jako Króla serc 
dla Jego "przewyższającej naukę 

miłości" i dla łagodności, i 
łaskawości, którą przyciąga dusze. 

Żaden bowiem człowiek nigdy nie był 

i nie będzie do tego stopnia 
ukochanym przez wszystkie narody, 

jak Jezus Chrystus. 

Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, 
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widzimy, iż we właściwym tego słowa 

znaczeniu imię i władzę króla należy 
przyznać Chrystusowi jako 

Człowiekowi, albowiem tylko o 

Chrystusie jako Człowieku można 
powiedzieć, iż otrzymał od Ojca 

"władzę i cześć, i królestwo"; 
Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, 

będąc współistotnym Ojcu, wszystko 

ma wspólne z Ojcem, a więc także 
najwyższe i nieograniczone władztwo 

nad wszystkim stworzeniem – Pius XI 

 

Nie bójmy się zobaczyć Króla – 

Jezusa ogołoconego ze wszystkiego, 

wtedy bowiem najbardziej przemawia 

Jego miłość do człowieka i coś 

więcej, wtedy bowiem otwiera nam 

bramy nieba, otwiera dla nas Swoje 

Królestwo – jesteśmy zbawieni.  

 

Magdalena Maraj 

 

 

 

 

Trudna sprawa 
 

Życie niestety nie jest 

kolorowe i usłane różami. Przeplatają 

się codzienne smutki, zmartwienia. 

Ktoś zawiódł, mąż nie ma pracy, 

dziecko jest ciężko chore, śmierć 

bliskich. Takie sytuacje zdarzają się 

niestety w naszej codzienności. 

Byłam w tamtym tygodniu na 

wieczorze uwielbienia. Spotkałam na 

nim mamę mojej bardzo bliskiej 

koleżanki z czasów dzieciństwa, z 

którą później nasze drogi się rozeszły. 

Kilka miesięcy temu dowiedziałam 

się o jej pogrzebie. Zmarła na raka. 

To był dla mnie szok. Mam z nią tyle 

zdjęć. Zamykam oczy i widzę jak 

razem tańczymy, jak chodzimy na 

pizzę i bułeczki czosnkowe, wracamy 

razem ze szkoły i śmiejemy się całą 

drogę. Skaczemy po kanapie w rytm 

muzyki. Te wspomnienia są bardzo 

pozytywne i pozostały tylko one, bo 

jej już nie ma. Odeszła na zawsze do 

wieczności. Wierzę, że tam jest 

szczęśliwa.  

Kiedy zobaczyłam mamę 

zmarłej przyjaciółki w pierwszej 

chwili poczułam smutek i przeszył 

mnie zimny dreszcz. Ona jednak była 

pogodna, miała spokojne oczy, 

delikatnie uśmiechnęła się. Nie 

poznała mnie, w pierwszej chwili. Nie 

wiedziałam nawet o co zapytać, żadne 

pytanie w takiej sytuacji nie jest 

dobre. Jak się Pani ma? Trzyma się 

Pani? Odpowiedź bardzo mnie ujęła. 

Dobrze się mam, bo jestem przy 

Najświętszym Sakramencie. To 

spotkanie uświadomiło mi, jak kruche 

jest nasze życie. Nikt nie wie, jak 

długa jest droga życia. Kiedy 

nadejdzie jej kres. Wróciły do mnie 

słowa z Ewangelii: Czuwajcie więc, 

bo nie wiecie, w którym dniu Pan 

wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: 

Gdyby gospodarz wiedział, o której 

porze nocy złodziej ma przyjść, na 

pewno by czuwał i nie pozwoliłby 

włamać się do swego domu. Dlatego i 

wy bądźcie gotowi, bo w chwili, 

której się nie domyślacie, Syn 

Człowieczy przyjdzie (Mt 4, 42-44). 

Kto z nas myśli o śmierci? 

Zazwyczaj dotyczy to ludzi w 

podeszłym wieku i ciężko chorych. 

No może 1 listopada i w dzień 

zaduszny, przychodzi refleksja. 

Każdy żyje codziennością, 

marzeniami, pracą, dziećmi, 

czerpaniem z życia jak najwięcej 

radości i spełnienia. I nagle docierają 

takie informacje. Człowiek zaczyna 

się zastanawiać głębiej i dochodzi do 

wniosku, że tak naprawdę nie 

wszystko od nas zależy. Nie jesteśmy 

w stanie przewidzieć choroby, 

wypadku, czy innego nieszczęścia. 

Dlatego myślę, że jedynym ratunkiem 

w tym wszystkim, jest pokładanie 

ufności w Bogu. Powtarzając za św. 

Ignacym Loyolą „Pracuj tak, jakby 

wszystko zależało od ciebie, ale ufaj 

tak, jakby wszystko zależało od 

Boga”.  

Ta wspomniana przeze mnie 

matka napisała piękne świadectwo. O 

tym, że pogodziła się ze śmiercią 

swojej córki, że uwielbia Pana Boga 

w tym doświadczeniu. Pan ją 

uzdrowił i uwolnił od rozpaczy. 

Patrząc na to wszystko po ludzku, jest 

to niemożliwe do zrobienia, ale jeśli 

zaangażuje się w to Boga, to uda się 

udźwignąć swój krzyż. Warto 

doceniać swoje życie i cieszyć się 

każdą chwilą, dziękując za kolejny 

dzień.  I ufać, patrząc na spokojne 

niebo.  

 

Anna Zielińska 

 

 

 
 

 
MODLITWA 

WYPOMINKOWA: 
 

poniedziałek: rejon ul. 

Świętojańskiej i Malowniczej; 

wtorek: rejon ul. Kard. Wojtyły; 

środa: rejon ul. Miłej; 

czwartek: rejon Zastruża; 

 

O nasz kościół w minionym 

tygodniu zadbali 

Dorota Puc, Wioletta Herba, 

Zofia Herba, Barbara Możdżon, 

Jan Szostek, Halina Filip, 

Krystyna Habaj, Jolanta Habaj, 

C. i Z. Knapik, K. i G. Rogus 

Bóg zapłać! 

 

 
Odszedł do Pana 

śp. Mikołaj Rawski  

(20. 11. 2017) 

Wieczny odpoczynek racz mu 

dać, Panie! 

 

 
Sakramentu chrztu świętego 

przyjęła 
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Antonina Maria Kuca  (19. 11. 2017) 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE - 26 listopada 2017 

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA 

KRÓLA WSZECHŚWIATA 

1. Dzisiaj ostatnia niedziela miesiąca. Składka 

przeznaczona zostanie na cele parafialne i inwestycyjne. 

Bóg zapłać za ofiary w kopertach i przelewy na konto 

parafialne. 

2. W przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 11.30 

ksiądz Biskup Ordynariusz rozpocznie przygotowanie do 

chrztu świętego dla dwóch osób dorosłych. Przygotowanie 

to, zwane katechumenatem będzie trwało aż do świąt 

Wielkanocnych. Polecajmy w modlitwie naszych 

katechumenów, którzy pragną stać się chrześcijanami i 

wejść do Kościoła. 

3. Za tydzień rozpoczniemy Adwent: czas radosnego 

oczekiwania na przyjście Pana na końcu czasów i w 

świętach Bożego Narodzenia. Msze święte roratnie 

odprawiać będziemy w dni powszednie o godz. 18.00. 

Szczególnie do uczestnictwa zapraszamy dzieci, dla 

których przygotowany został specjalny program. Od 

przyszłej niedzieli w zakrystii można będzie nabyć opłatki 

na stół wigilijny. Skorzystajmy z tej możliwości w 

kościele. 

4. Naszą parafię zamierza odwiedzić św. Mikołaj. 

Spotkanie z nim odbędzie się we wtorek 5 grudnia po Mszy 

św. roratniej w kościele. Zapraszamy dzieci na to 

spotkanie, zaś rodziców prosimy o kontakt z księdzem 

Kamilem w tym tygodniu. 

5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota 

miesiąca. Warto skorzystać z sakramentu pokuty także w 

dni poprzedzające pierwszy piątek, aby uniknąć kolejek. W 

czwartek adoracja od godz. 17.30 i spowiedź. W piątek 

spowiedź w czasie adoracji od 15.00. W sobotę po Mszy 

św. wieczornej pierwszosobotni różaniec w intencjach 

wynagradzających. Chorych ze spowiedzią i Komunią 

świętą odwiedzimy w piątek od godz. 11.00. W 

przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 7.30 spotkanie 

Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. 

6. W Adwencie pod patronatem Caritas odbywa 

się ogólnopolska akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 

Od przyszłej niedzieli Parafialny Zespół Caritas 

rozprowadzać będzie świece przygotowane z tej okazji oraz 

świąteczne kartki pocztowe. Włączmy się w te inicjatywy, 

gdyż dzięki nim pomagamy najbardziej potrzebującym. 

7. Jak co roku w niedziele Adwentu uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 9 będą rozprowadzać własnoręcznie 

przygotowane kartki świąteczne. Dochód przeznaczony 

zostanie na cele charytatywne. 

8. Dziękujemy rodzinom z parafii za przygotowanie 

kościoła na dzisiejszą niedzielę i na cały tydzień. Bóg 

zapłać również za ofiarę na ogrzewanie świątyni. Troskę o 

kościół w nadchodzącym tygodniu powierzamy dziesięciu 

kolejnym rodzinom z ul. Kardynała Wojtyły zaczynając od 

P. Ewy Wnuk. 

9 Zapraszamy do lektury czasopism katolickich i naszej 

gazetki parafialnej, a wszystkim parafianom i gościom 

życzymy dobrej niedzieli i dobrego tygodnia. 

 Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnie uczyniliście (Mt 25,40) 

INTENCJE MSZY ŚW.  

XXXIV TYDZIEŃ ZWYKŁY 

26/11/2017 – 03/12/2017 

 

26/11 XXXIV Niedziela zwykła – Uroczystość 

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

+ Eugeniusz Twardowski – 26. Msza św. gregoriańska 

+ Eugeniusz Bal 

+ Wilhelm Bereś 

+ Katarzyna Jarema 

 
 

27/11 Poniedziałek 

7 00 

18 00 

 

+ Emilia Wilk od bratanka z rodziną 

1) + Eugeniusz Twardowski – 27. Msza św. 

gregoriańska 

2) + Jan Filip od Haliny Wilk z rodziną 

 

28/11 Wtorek 

7 00 

18 00 

 

za zmarłych z rodziny Jedynaków 

1) + Eugeniusz Twardowski – 28. Msza św. 

gregoriańska  

2) + Zofia Rak w 10. rocznicę śmierci 

 

29/11 Środa 

7 00 

 

18 00 

+ Eugeniusz Twardowski – 29. Msza św. 

gregoriańska  

1) + Lucyna Członka od pracowników 

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 

2) + Kazimierz Wąsacz od rodziny Plutów 

 

30/11 Czwartek – święto św. Andrzeja Apostoła 

7 00 

 

18 00 

 

+ Eugeniusz Twardowski – 30. Msza św. 

gregoriańska   

1) + Michał Pochyrowski od żony  

2) + Michał, Aniela, Bronisław 

 

01/12 Piątek – pierwszy piątek miesiąca  

7 00 

18 00 

+ Władysław Lisowicz od żony i wnuków  

1) + Kazimierz Wąsacz – 1. Msza św. 

gregoriańska 

2) + Joanna, Antoni, Wiesław 

 

02/12 Sobota – pierwsza sobota miesiąca 

7 00 

18 00 

+ Mariusz Wilk od brata 

1) + Stefania, Antoni, Edmund Cwynar 

2) + Kazimierz Wąsacz – 2. Msza św. 

gregoriańska 

 

03/12 I Niedziela Adwentu 

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

za parafian 

+ Kazimierz Wąsacz – 3. Msza św. gregoriańska 

+ Kazimierz i Maria Rudek 

+ Bronisław Jaszczyszyn w 4. Rocznicę śmierci 

i + Stanisław Pikuła w 1. rocznicę śmierci 

 

 



 

 

 
6 

 

  

Wydawca: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie; 

Nakład: 230 egz. Adres: ul. Kard. Karola Wojtyły 114, 35-
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