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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: wtorek: wsp. św. Andrzeja Dung-Lac i To-
warzyszy.

2. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Kró-
la Wszechświata. Kończymy rok liturgiczny. Na  Mszy Świętej 
o godz. 1000 przy wystawionym Najświętszym Sakramencie pomo-
dlimy się Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i odmówimy 
Akt Poświecenia. Za  udział w  tym nabożeństwie można zyskać 
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

3. Zapraszamy dziś na godz. 1500 na Koronkę do Miłosierdzia Boże-
go. Modlimy się w sposób szczególny o ustanie pandemii.

4. W poprzednią niedzielę rozprowadzaliśmy „Torby Miłosierdzia”, 
które już zostały zabrane i częściowo są przynoszone z produktami 
do zakrystii. Zachęcamy do zrobienia najbardziej potrzebnych za-
kupów dla ubogich, starszych, samotnych, które możemy również 
przynosić w innych opakowaniach, gdyż „Toreb miłosierdzia” było 
tylko 30 sztuk. Bóg zapłać za dobre serce!

5. Różaniec wypominkowy codziennie o godz. 1730. 
6. W środę po Mszy świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składania próśb. W czwar-
tek – Nabożeństwo misyjne. W piątek – Nabożeństwo do Krzyża 
Świętego o godz. 2000, składające się z: muzycznej Drogi Krzy-
żowej, adoracji i rozważania wraz z Litanią do Krzyża Święte-
go przed Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy do uczest-
nictwa, aby oddać chwałę, cześć Chrystusowi, wywyższonemu 
na  Krzyżu, jak również wynagradzać za  grzechy, słabości, bluź-
nierstwa i umacniać się w wierze.

7. Od dzisiejszej niedzieli są do nabycia Świece Wigilijnego Dzie-
ła Pomocy Dzieciom. Panie z Parafialnego Caritas będą je roz-
prowadzały w przedsionku kościoła. Ofiara za małą świecę to 5 
zł, natomiast za dużą 12 zł. Dzięki ofiarom z zakupu tych świec 
Caritas w czasie Świąt Bożego Narodzenia, ale także przez cały rok 
pomaga dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej 
i materialnej. Bóg zapłać !

8. Wszyscy dobrze wiemy, że pandemia przyczyniła się do zmniej-
szenia liczby wiernych w kościele. Wielu z Was korzysta z naszej 
internetowej transmisji nabożeństw i Mszy św. Zmniejszona liczba 

wiernych to również mniejsza składka, a koszty utrzymania ko-
ścioła nie zmniejszyły się. W pierwszej fali ograniczeń poradzili-
śmy sobie, korzystając z oszczędności, jak również sprzyjających 
warunków atmosferycznych. Teraz jednak do stałych kosztów, 
które średnio wynoszą ok. 11 tys. zł na miesiąc dochodzi: ogrzewa-
nie i zwiększony pobór energii na oświetlenie kościoła (za ubiegły 
sezon zimowy 20 tys. zł). Powstałe problemy zostały przedstawio-
ne na ostatnim spotkaniu Rady Parafialnej, która szukając rozwią-
zań przedstawiła następujące pomysły: 
1) na kracie kościoła umieszczona została skarbona na utrzyma-

nie Parafii, 
2) na  stronie internetowej wkrótce pojawi się bramka, poprzez 

którą będzie można złożyć ofiarę na potrzeby kościoła,
3) w świątyni jeszcze przed Świętami zostanie zamontowany ofia-

romat, w którym będzie można złożyć ofiarę w transakcji bez-
gotówkowej – kartą lub telefonem, 

4) w tym roku będziemy rozprowadzać również opłatki i kalen-
darze parafialne, z przeznaczeniem na utrzymanie Parafii. Bar-
dzo prosimy, aby nabywać je u nas. Ze względu na pandemię 
będą rozprowadzane od II niedzieli Adwentu, jak również każ-
dego dnia w tygodniu w godzinach kancelarii i Mszy Świętych. 
Szczegóły podamy za tydzień. Równocześnie dziękujemy tym 
wszystkim, którzy regularnie od początku pandemii składają 
ofiary na potrzeby Parafii (na tacę i na konto), gdyż każda zło-
tówka ma duże znaczenie.

9. Dziękujemy parafianom z  ul. Mikołajczyka 12, klatka 26 i  27 
za złożone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to te-
raz parafian z ul. Mikołajczyka 10, klatka 1. Dziękujemy za składa-
ne ofiary na tacę oraz na konto parafialne. 

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki parafial-
nej.

11. Do stanu małżeńskiego przygotowują się: Krzysztof Kunysz i Ju-
styna Kwiatkowska (zap. I).Gdyby ktokolwiek znał przeszkody 
zachodzące między tymi osobami, zobowiązany jest powiadomić 
kancelarię parafialną.

12. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy obfitych Bożych da-
rów i wielu znaków ludzkiej miłości.

13. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Anna Kozdraś 
+ Anna Kloc. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata– 22.11.2020

struktura rOku liturgicznegO
Rok liturgiczny jest przede wszystkim celebracją misterium paschal-

nego Chrystusa. Można go rozumieć również jako miejsce/czas sakra-
mentalny. Wszystkie celebracje liturgiczne są bowiem naznaczone okre-
sem liturgicznym, w którym są sprawowane. Nie może on być pojmowany 
jako linearne następowanie po sobie świąt i wydarzeń, które zaczynają się 
w jednym punkcie, np. w pierwszą niedzielę Adwentu, i kończą w innym,  
np. w uroczystość Chrystusa Króla. Oczywiście, obie wspomniane nie-
dziele, we współczesnych księgach liturgicznych są określane jako po-
czątek i koniec roku liturgicznego. Sama czasoprzestrzeń jednak, jaką 
jest rok liturgiczny, ma swoją wewnętrzną dynamikę, której centrum 

i  szczytem nie jest ani jego początek, ani też koniec, lecz wydarzenie 
Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. To od niego 
właśnie wychodzi to, co jest przeżywane w czasie po Wielkanocy i do 
niego zmierza to wszystko, co jest przygotowaniem do jej przeżywania, 
włączając w to Adwent i okres Bożego Narodzenia.

W  starożytności panowało przekonanie, że  Chrystus zmartwych-
wstał tego samego dnia [tygodnia], w  którym stworzył wszechświat. 
Może być ono zatem uznawane za  początek „nowego” stworzenia. 
W roku liturgicznym Kościół zatem celebruje jedyne wydarzenie zba-

c.d. na następnej stronie



 

Niedziela: 22.11
  7.00 1) + Barbara Purgacz – od sąsiadów z 4 klatki
  8.30 1) + Katarzyna + Stanisław
10.00 1) + Stanisława w 14 r. śmierci
11.30 1) + Józefa Bajda
12.45 1) + Adam Skiba – greg.
18.00 1) + Andrzej Piotrowski – greg.
Poniedziałek: 23.11
6.30 1) + Stefania Płodzień – od firmy PPUH 

„Renopiec” w Stalowej Woli.
 2) + Barbara Purgacz – od sąsiadów z 4 klatki
18.00 1) + Andrzej Piotrowski – greg.
 2) + Adam Skiba – greg.
Wtorek: 24.11
  6.30 1) + Andrzej w 3 rocz. śmierci int. od siostry.
 2) + Adam Skiba – greg.
18.00 1) + Andrzej Piotrowski – greg.
 2) + Barbara Purgacz – od sąsiadów z 4 klatki
Środa: 25.11 
6.30 1) + Adam Skiba – greg.
 2) + Barbara Purgacz – od uczestników pogrzebu
18.00 1) + Andrzej Piotrowski – greg.
 2) + Henryka Jakieła – od koleżanek i kolegów 

z „Agroma Rzeszów”
Czwartek: 26.11
  6.30  1) + Adam Skiba – greg.
 2) + Barbara Purgacz – od uczestników pogrzebu
18.00 1) + Marian Pruchnik od kol. I kolegów córki 

Doroty z I Urzędu Skarbowego w Rzeszowie
 2) + Andrzej Piotrowski – greg.
 3) + Henryka Jakieła – od koleżanek i kolegów 

z „Agroma Rzeszów”
Piątek: 27.11
  6.30 1) + Adam Skiba – greg.
 2) + Dorota Podlesiecka – od koleżanki Jolanty 

Szul
18.00 1) + Andrzej Piotrowski – greg.
 2) + Barbara Purgacz – od uczestników pogrzebu
 3) + Stefania Płodzień – od Haliny i Józefa Ciura 

z rodziną
Sobota: 28.11
  6.30 1) + Adam Skiba – greg.
 2) + Sowa Zdzisław od siostry z rodziną
 3) + Dorota Podlesiecka – od Stanisława Szeligi 

z rodziną
18.00 1) + Andrzej Piotrowski – greg.
 2) + Barbara Purgacz – od uczestników pogrzebu
Niedziela: 29.11
  7.00 1) + Barbara Purgacz – od uczestników pogrzebu
  8.30 1) + Adam Skiba – greg.
10.00 1) + Ks. Marek Kaczmarek i rodzice: Henryk 

i Natalia – int od cioci.
11.30 1) + Stefania i Andrzej Kusz int. od córki 

Krystyny z mężem
12.45 1) + Anna Berezowska od wnuczek
18.00 1) + Andrzej Piotrowski – greg.

intencje Mszalne
22.11.2020 – 29.11.2020 r.

Na różańcu modliłam się zawsze ale tak 
naprawdę zaczęłam się modlić kiedy zacho-
rowałam. Miałam dwójkę małych dzieci, 
wylądowałam w klinice w Krakowie – stan 
ciężki, choroba płuc. Przeszłam dwie ope-
racje. Gdy leżałam w klinice, w domu został 
mąż z dwójką małych dzieci. Mąż zadzwo-
nił, że  dzieci są chore i  nie wie co zrobić. 
Podpowiedziałam, co ma zrobić, jak ma pomóc dzieciom i potem się rozpłakałam. Ja 
w klinice, dzieci chore, mąż pozostał na opiece – nie pracował- zostaliśmy bez pienię-
dzy. Jak to będzie? – zaczęłam się zastanawiać. Wtedy zadzwoniła do mnie koleżanka 
i powiedziała „Weź różaniec do ręki. Módl się. To Ci pomoże.” I tak się stało. Modlitwa 
różańcowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego – zaczęłam się modlić. Zaczęłam Ufać.  
Zaczęłam uczestniczyć we Mszy św. 

Po rozpoznaniu choroby, po tej chorobie urodziłam trzecie dziecko. To też był 
cud. Będąc w Częstochowie (podczas białego tygodnia mojego syna) dostałam znak, 
ze jestem w stanie błogosławionym. Kiedy brałam chemię, mój syn modlił się za mnie 
na różańcu. Dzięki Bogu przetrwałam. Dodatkowo chciałabym wspomnieć, że ten 
syn, który modlił się na różańcu urodził się w październiku- miesiącu różańcowym. 

Jeśli chodzi o moją chorobę, wyszłam ze szpitala. Leczę się, ale żyję. Od czasu 
rozpoznania choroby minęło 20 lat – tyle lat ma najmłodszy syn. 

Następny cud różańcowy wydarzył się kiedy złamałam rękę. Najpierw gips, póź-
niej operacja, wyciąganie drutów z  ręki i  uszkodzenie nerwów. Uszkodzenie było 
tak poważne, że miałam czucie tylko w małym palcu. Wszystko co wzięłam do ręki, 
rozbijałam. Nie potrafiłam nic w niej utrzymać. Rehabilitacja i ćwiczenia nie wiele 
pomogły. W tamtym czasie dostałam różaniec. Został przywieziony z Medjugorie. 
Był on zrobiony z ostrych kamieni. Kiedy się modliłam, naciskałam palcami na ten 
różaniec, na ostre paciorki. Ból był ogromny, ale wierzę, że dzięki modlitwie i prze-
suwaniu paciorków tego różańca (to także było ćwiczenie ręki) ręka jest sprawna. 
Na tym różańcu modliłam się około dwóch miesięcy. Walka o sprawność ręki trwała 
dwa lata. Teraz mam zdrową rękę. 

Tymi wydarzeniami chcę zaświadczyć o  wielkiej mocy modlitwy różańcowej. 
Chwała Panu!

MOc MODlitwy 
różańcOwej

wienia, którego dokonał Chrystus, oraz różne momenty tego wydarzenia. W Passze 
Chrystusa zostało zawarte zarówno to, co było przed nią – Pascha Izraela, jak i to, 
co jest po  niej, czyli Pascha Kościoła. Katechizm Kościoła Katolickiego ujmuje to 
w następujący sposób: „Liturgia chrześcijańska nie tylko przypomina wydarzenia, 
które dokonały naszego zbawienia, ale aktualizuje je i uobecnia. Misterium Paschal-
ne Chrystusa jest celebrowane, a nie powtarzane. Powtarzane są poszczególne cele-
bracje, w każdej z nich następuje wylanie Ducha Świętego, które aktualizuje jedyne 
Misterium” (KKK 1104).

Nasze uczestniczenie w liturgii jest ściśle związane z rokiem liturgicznym, gdyż 
wszystkie celebracje w nim się dokonują. Przeżywając poszczególne okresy, towarzy-
szymy Chrystusowi, coraz głębiej się z Nim jednocząc i wraz z Nim zdążając do domu 
Ojca niebieskiego. Wszystko, co dzieje się w roku liturgicznym, dzieje się nie tylko dla 
nas, czy obok nas, ale przede wszystkim w nas. Aby to jednak zrozumieć konieczne 
jest odkrywanie poszczególnych etapów roku liturgicznego jako przestrzeni, w której 
dokonuje się nasze zbawienie, coraz lepsze rozumienie tego, co celebrujemy, i pra-
gnienie życia tym na co dzień. Liturgia nie może być oderwana od naszego życia, 
lecz powinna w nie wprowadzać i z niego wypływać. Przez całe wieki w ten sposób 
właśnie liturgia kształtowała życie wierzących, wyznaczając czas zabawy i postu, czas 
wstrzemięźliwości i paschalnej radości. W domach naszych dziadków niedziela nie 
była zwykłym dniem, lecz była dniem szczególnym, od którego tydzień się rozpoczy-
nał, a nie kończył.

Uobecnianie w liturgii dzieła zbawienia zatem dokonuje się mocą Ducha Świę-
tego, który działa zarówno w tym, który tej liturgii przewodniczy, jak i w tym, który 
w niej uczestniczy, sprawiając, że wydarzenie zbawcze staje się aktualne tu i  teraz, 
w czasie i w przestrzeni, w której żyjemy.

Źródło: https://odslowa.pl/


