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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: wsp. św. Cecylii, 
środa: wsp. św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, czwar-
tek: Nabożeństwo misyjne, piątek: Nabożeństwo do Krzy-
ża Świętego wraz z muzyczną Drogą Krzyżową o g. 2000.

2. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata – ostatnia niedziela roku liturgicznego. Jest 
to dzień Akcji Katolickiej i KSM. Za tydzień początek Ad-
wentu i nowego roku liturgicznego.

3. W  listopadzie odmawiamy Różaniec wypominkowy 
o  g.  1715 przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. 
W zakrystii i na stoliku są do odebrania kartki wypomin-
kowe. Dzisiaj Koronka do Bożego Miłosierdzia o g. 1500.

4. W poniedziałek we wsp. Św. Cecylii (patronki muzyki ko-
ścielnej) wystąpi nasz chór parafialny na wieczornej Mszy 
Świętej. Pamiętajmy w modlitwie o naszym chórze. Zapra-
szamy wszystkich chętnych na próby chóru w każdą środę 
po Mszy Świętej wieczornej.

5. Dziękujemy za  przyniesienie do kościoła wypełnionych 
produktami „toreb miłosierdzia”. Można je jeszcze za-
brać i złożyć przez najbliższy tydzień do zakrystii lub Ka-
plicy Miłosierdzia. Z otrzymanych produktów Caritas Pa-
rafialna przygotuje paczki dla najbardziej potrzebujących.

6. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
i modlitwa do św. Józefa. Zachęcamy do składania próśb 
do Matki Bożej i Św. Józefa w koszyczku na stoliku z gaze-
tami jak również poprzez stronę internetową parafii.

7. W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek jako pomoc 
w  remoncie Diecezjalnego Domu Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży oraz przygotowania do funkcjono-
wania dziennego pobytu dla seniorów w Przybyszówce.

8. Przypominamy, że  w  naszej Parafii Komunię Świętą 
na rękę przyjmujemy tylko w kaplicy Matki Bożej.

9. Dziękujemy parafianom z  ul. Mikołajczyka  3 za  złożone 
ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz 
parafian z ul. Mikołajczyka 5. Bóg zapłać. Dziękujemy rów-
nież za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, po-
przez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto parafialne.

10. Zapraszamy na spotkania: wtorek: LSO i Odnowa W Du-
chu Świętym „Emaus”, środa: chór parafialny „Soli Deo”, 
KSM o  g. 1900, sobota: teatr „Paradiso” – g. 1000, schola 
„Pod wezwaniem” – g. 1100.

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej oraz gazetki para-
fialnej. W dzisiejszym numerze m.in. artykuł o św. Cecylii.

12. Parafianom, Gościom i Sympatykom życzymy wielu łask 
Bożych w rozpoczętym tygodniu.

13. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Wła-
dysław Opaliński, + Maria Zielińska. Dobry Jezu…

OgłOszenia Duszpasterskie
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 21.11.2021

Pochodząca prawdopodobnie z  V wieku legenda głosi, 
że Cecylia żyła na przełomie II i III wieku w zamożnej rodzi-
nie w Rzymie. Już we wczesnej młodości złożyła ślub czystości, 
toteż gdy rodzice wydali ją za mąż za pogańskiego młodzień-
ca Waleriana, w noc poślubną powiedziała mu o tym dodając, 
że strzeże jej potężny Anioł. Gdy Walerian chciał zobaczyć tego 
Anioła, Cecylia poradziła mu, by się ochrzcił. Poprosił więc pa-
pieża Urbana I o chrzest, po czym ujrzał Anioła, który Cecylii 
i jemu nakładał na głowy wieńce z rajskich róż i lilii. Wkrótce 
potem ochrzcił się jego brat Tyburcjusz.

Całą trójka otaczała troskliwą opieką prześladowanych 
chrześcijan, aż w końcu sami zostali skazani na śmierć. Wale-
rianowi i Tyburcjuszowi ścięto głowy, a Cecylię chciano udusić 
w gorącej kąpieli. Kiedy to się nie udało, kat na próżno usiłował 
trzema uderzeniami topora odciąć głowę świętej. Zmarła w trzy 
dni później, 22 XI 230 r., na skutek odniesionych obrażeń.

Od początku średniowiecza św. Cecylia jest patronką muzy-
ki, muzyków, śpiewaków i budowniczych instrumentów, a tak-
że poetów. Ma to źródło w  mylnym odczytaniu pochodzącej 
z VIII w. treści antyfony oficjum godzin (Cantantibus organis 
Caecilia virgo in corde sua soli Deo decantabat dicens – Gdy za-

brzmiały instrumenty, w swoim sercu dziewica Cecylia śpiewa-
ła tylko Panu). Dlatego św. Cecylia przedstawiana jest w sztuce 
sakralnej m.in. przy organach, ale też z innymi instrumentami 
muzycznymi. Niekiedy w sztuce przedstawiana jest wraz z Wa-
lerianem, czasem też z ranami na szyi.

W sztuce polskiej postać św. Cecylii występuje rzadko. Jest 
to m.in. posążek renesansowy w kościele św. Idziego w Krako-
wie, namalowany przez Guercina obraz z XVII w. w katedrze 
poznańskiej, czy XVII-wieczny obraz ołtarzowy w kościele pa-
rafialnym w Janowie Lubelskim, który przedstawia scenę koro-
nowania Cecylii i Waleriana wiankami róż. Pielęgnowanych jest 
natomiast wiele wydarzeń muzyki sakralnej, którym patronuje 
św. Cecylia.

22 listopada polecajmy szczególnie w  swoich modlitwach 
nasz Chór „Soli Deo”, scholę „Pod  wezwaniem”, Zespół Mu-
zyczny „Abeamus” oraz Pana organistę Patryka Moszkowicza. 
Niech św. Cecylia wyprasza im potrzebne łaski, by dalej z wiel-
ką chęcią i radością służyli swoim głosem oraz umiejętnościami 
i wychwalali śpiewem Pana.

Źródło: https://misyjne.pl

Święta CeCylia, Czyli lilia niebios – DlaCzegO jest patrOnką muzyki kOŚCielnej?
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Niedziela: 21.11
  7.00 1) + Kazimierz Bratek – od córki Beaty
  8.30 1) + Jan Wójcik w 3 r. śmierci
  9.15 DPS 1) za Parafian
10.00 1) + Maria Pokusa – greg.
11.30 1) + Józef Kaczor – od brata Antoniego z żoną
 2) + Tadeusz Słowik w 1 r. śmierci – od żony i dzieci
12.45 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
  ) + Józef w 27 r. śmierci
18.00 1) O błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej i światło Ducha 

Świętego w dobrym wyborze dalszej drogi życiowej 
w 18–tą r. urodzin dla Liwi i Dali, i za ich rodziców

Poniedziałek: 22.11
  6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Kazimierz Bratek – od Swatów z rodziną
18.00 1) + Maria Pokusa – greg.
 2) + Józef Kaczor – od brata Franciszka
Wtorek: 23.11
  6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Kazimierz Bratek – od Lucyny i Marka Szydełko
18.00 1) + Maria Pokusa – greg.
 2) + Józef Kaczor – od siostry Anny z rodziną
Środa: 24.11
  6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Kazimierz Bratek – od kuzynek i kuzynów z rodziny 

Świętoniowskich
18.00 1) + Andrzej Balawajder w 4 r. śmierci – od siostry
 2) + Maria Pokusa – greg.

Czwartek: 25.11
  6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Kazimierz Bratek – od siostry Alicji z dziećmi
 3) + Maria Wolska – od sąsiadów z bloku
18.00 1) + Maria Pokusa – greg.
 2) + Józef Kaczor – od córki z rodziną
Piątek: 26.11
  6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Kazimierz Bratek – od siostry Bernadetty z rodziną
 3) + Maria i Franciszek
18.00 1) + Maria Pokusa – greg.
 2) + Józef Kaczor – od chrzestnego Romana z rodziną
Sobota: 27.11
  6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Kazimierz Bratek – od siostry Bernadetty z rodziną
 3) + Józef Kaczor – od Alicji Prędka z rodziną
 4) + Jan Góral – od żony
18.00 1) + Maria Pokusa – greg.
Niedziela: 28.11
  7.00 1) + Kazimierz Bratek – od brata Krzysztofa z rodziną
  8.30 1) + Józef Kaczor – od kolegów syna WSPR Rzeszów
10.00 1) + Maria Pokusa – greg.
11.30 1) Dziękczynna za 6 lat życia z prośbą o Boże błogosł. 

i opiekę Maryi dla Klary
 2) + Wincenty w 26 r. śmierci
12.45 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + za świętej pamięci ks. Marka Kaczmarka i Jego 

rodziców Henryka i Natalii – od rodziny Trojnar
18.00 1) + Maria i Witold

intenCje mszalne
21.11 – 28.11.2021 r.

Św. Jan przedstawia nam dziwny dialog między Piłatem a Je-
zusem na  temat godności królewskiej Chrystusa. Piłat nastaje: 
„Czy jesteś królem?”, „A więc jesteś królem?”, „Oto król wasz!”. 
A Jezus odpowiada: „Królestwo moje nie jest z tego świata” lub 
dalej: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przysze-
dłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”.

To król wprawiający w zakłopotanie – ze splecioną na głowie 
koroną cierniową, wciśniętym w rękę berłem z trzciny i w purpu-
rowym płaszczu narzuconym na umęczone ciało. Oto szydercze 
insygnia tej przedziwnej godności królewskiej, gdzie człowiek tak 
odziany jest zarazem królem i królestwem. I aby wzmocnić jesz-
cze ten paradoks, Jezus czyni z tego błogosławieństwo: „Błogo-
sławieni ubodzy, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.

Zrozumiał to łotr, który nie prosi o  zdjęcie z  krzyża, prosi 
o  Królestwo. A  to Królestwo nie jest jakąś koncepcją, doktry-
ną czy programem politycznym do zrealizowania. Jest przede 
wszystkim Osobą, która ma twarz i imię Jezusa z Nazaretu: „Dziś 
będziesz ze mną w raju!”.

To Królestwo zaczyna się w  sercu człowieka – to przede 
wszystkim tam Chrystus chce królować. Trzeba nam więc zosta-
wić stery naszego życia, aby pozwolić Chrystusowi w nim pano-
wać: Taka jest cena szczęścia! Dzięki nawróceniu Chrystus może 
ustanowić swoje panowanie nad umysłem człowieka, ponieważ 
jest Prawdą, która wyzwala. Chrystus będzie królować również 
poprzez swoje miłosierdzie, które ćwiczy naszą wolę w  logice 

daru z siebie. Tymczasem zmartwychwstały i pełen chwały Jezus 
objawia rzeczywisty i uniwersalny charakter swojego królestwa: 
„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28, 18). Co 
w konsekwencji oznacza, że królowanie Chrystusa nieuchronnie 
będzie za sobą pociągało pewne skutki społeczno-polityczne.

Ustanawiając święto Chrystusa Króla Wszechświata 11 grud-
nia 1925 roku, w  trudnym momencie historii, papież Pius XI 
oświadczył:

Przeto, jeżeliby kiedy ludzie prywatnie i publicznie uznali nad 
sobą władzę królewską Chrystusa, wówczas spłynęłyby na całe spo-
łeczeństwo niesłychane dobrodziejstwa, jak należyta wolność, jak 
porządek i uspokojenie, jak zgoda i pokój. Innymi słowy, prawdzi-
wa kultura pokoju i sprawiedliwości nie zapanuje, póki nie zakró-
luje prawda i miłość, a więc dopóki nie nastanie królowanie Chry-
stusa, który jest Prawdą i Miłością.

Kościół już jest królowaniem Boga mistycznie obecnego w tym 
świecie. Głosząc ludziom Boże życie, rozciąga królowanie Chrystu-
sa na ziemi, tak jak w niebie. Zasadniczym centrum tego królestwa 
jest Eucharystia. Tam bije serce Chrystusa i będzie bić aż do dnia, 
w którym Chrystus odda całe królowanie w ręce Ojca, a wówczas 
Bóg będzie wszystkim we wszystkich! W Eucharystii Chrystus Król 
zasiada na swoim tronie miłosierdzia, oczekując, by zaprowadzić 
nas przed swój tron chwały, abyśmy mogli w pełni wejść do króle-
stwa, które nie ma końca!

Źródło: https://pl.aleteia.orgPoczątek formularzaDół formularza

DlaCzegO mówimy, że Chrystus jest królem?


