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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: wsp. Ofiarowania NMP, 
wtorek: wsp. św. Cecylii, czwartek: wsp. św. Andrzeja Dung-Lac 
i  Towarzyszy, nabożeństwo misyjne, piątek: nabożeństwo do 
Krzyża Świętego i muzyczna Droga Krzyżowa o godz. 2000.

2. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata – ostatnia niedziela roku liturgicznego. Jest to 
dzień Akcji Katolickiej i KSM. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 1000 
wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do NSPJ i akt 
poświęcenia. Polecamy cały Kościół, naszą Ojczyznę. Za udział 
w nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi 
warunkami Za tydzień początek Adwentu i nowego roku litur-
gicznego.

3. W  środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Można składać intencje do koszyka przy prasie katolickiej lub 
przesłać przez naszą stronę (nie więcej, jak dwie różne i krót-
kie intencje).

4. W  listopadzie odmawiamy Różaniec wypominkowy o  godz. 
1715 przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Dzisiaj 
Koronka do Bożego Miłosierdzia o  godz. 1500, a  Różaniec 
o godz. 1715. 

5. Rozpoczynamy sezon grzewczy. Prosimy o zamykanie drzwi 
do kościoła.

6. Zapraszamy do zapisywania się na bezpłatny kurs komputero-
wy, organizowany w naszej parafii. Zapisy w zakrystii. 

7. Dziękujemy parafianom z ul. Spiechowicza 13 za złożone ofia-
ry na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian 
z ul. Spiechowicza 15. Bóg zapłać. Dziękujemy również za skła-
dane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, 
na tacę on-line oraz na konto parafialne. Za tydzień składka do 
puszek na WSD w Rzeszowie, jako jesienna pomoc.

8. Zapraszamy na spotkania: wtorek: LSO, Wspólnota „Emaus”, 
środa: chór „Soli Deo”, KSM, piątek: nabożeństwo przed Naj-
świętszym Sakramentem prowadzone przez Wspólnotę dla In-
tronizacji NSPJ dla wszystkich chętnych do godz. 19.30, sobota: 
schola „Pod  wezwaniem” o  godz. 11.00, niedziela: kandydaci 
do bierzmowania z klas ósmych o godz. 13.30.

9. Zapraszamy do czytania i zabrania prasy katolickiej oraz wzię-
cia gazetki parafialnej. 

10. Parafianom, gościom, sympatykom i solenizantom życzymy 
błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej.

11. W poprzednim tygodniu odeszła do wieczności: + Genowefa 
Stankiewicz. Dobry Jezu…
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Idea intronizacji, przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, jest roz-
winięciem aktu poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, 
wynikającego z objawień francuskiej wizytki z Paray-le-Monial św. 
Małgorzaty Marii Alacoque. Święta ta była mistyczką, której Pan Je-
zus w objawieniach przedstawiał swe Serce, kochające ludzi i spra-
gnione ich miłości. 

11 czerwca 1899 r. w  przededniu Roku Jubileuszowego 1900, 
Leon XIII dokonał poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa. Akt ten oznaczał jednocześnie poddanie 
się władzy królewskiej Jezusa Chrystusa i  uznanie Go za  swojego 
Pana, „ponieważ wszelki objaw czci, hołdu i miłości względem Bo-
żego Serca odnosi się w rzeczywistości do osoby samego Chrystusa” 
(encyklika „Annum sacrum”).

Rozwinięciem idei zawierzenia świata Sercu Jezusowemu było 
ustanowione przez Piusa XI w 1925 r. święto Jezusa Chrystusa Króla. 
Sensem tego nowego święta, jak wyjaśniał papież w encyklice „Quas 
primas”, było uznanie panowania i władzy Chrystusa zarówno w ży-
ciu osobistym chrześcijan jak i całych społeczności. Miało ono służyć 
odnowie wiary, także w przestrzeni publicznej.

Idea poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu szybko do-
tarła do Polski i nawiązano do niej na początku odbudowy niepodle-
głej Polski. Po raz pierwszy aktu oddania Polski Najświętszemu Ser-
cu dokonał prymas kard. Edmund Dalbor na Jasnej Górze 27 lipca 
1920 r., w przeddzień Cudu nad Wisłą. Rok później akt ten został 

odnowiony przez cały Episkopat – z  udziałem tysięcy wiernych – 
w krakowskiej bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Objawienia Rozalii Celakówny, krakowskiej mistyczki żyjącej 
w latach 1901 – 1944, przypadły na ostatnie lata przed wybuchem 
II wojny światowej. Ich treścią było propagowanie kultu Serca Jezusa 
oraz idei aktu intronizacji. Wizjonerka pisała, że „ostoją się tylko te 
państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować 
świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezu-
sowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie”.

Wiosną 1939 r. Rozalia zapisuje znamienne słowa: „Wielkie, 
ogromne są grzechy Narodu Polskiego. Sprawiedliwość Boża chce uka-
rać ten Naród za grzechy i zbrodnie, a przede wszystkim za grzechy 
nieczyste, morderstwa i nienawiść. Jest jednak ratunek dla Polski: jeżeli 
uzna mnie za Króla i Pana swego w całym tego słowa znaczeniu, tzn. 
musi przyjść w Polsce panowanie Chrystusa przez Intronizację, nie tyl-
ko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem 
na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, zu-
pełnym zwrotem ku Mnie”.

Inspirowany tym Episkopat, z inicjatywy prymasa Wyszyńskiego, 
podjął decyzję o zawierzeniu Narodu Polskiego Najświętszemu Ser-
cu Jezusowemu, co – po trzech latach duchowych przygotowań – na-
stąpiło 28 października 1951 r. W święto Chrystusa Króla uroczysty 
akt intronizacji czyli poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusa 
dokonany został we wszystkich katedrach i kościołach parafialnych. 

intrOnizacja, rOzalia celakówna, akt przyjęcia jezusa za króla i pana… 
wyjaśniamy, O cO w tym wszystkim chODzi
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Niedziela: 20.11
7.00 1) + Anna i Józef Pyziak – od syna Stanisława z żoną
8.30 1) + Stanisława Doniecka i Stanisław
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Anna Chałupczak – od Józefa Fornala
11.30 1) + Witold Kulpowicz – greg.
 2) O Boże błog. i potrzebne łaski dla Wiktora w 4 rocz. ur.
12.45 1) + Alicja Teodorowicz w 9 rocznicę śmierci – od rodziny
 2) + Franciszek Chmiel – od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
18.00 1) + Marian Zdrada – greg.
 2) + Zofia, Józef, Antoni (poza parafią)
Poniedziałek: 21.11
6.30 1) + Janusz Ząbek – od koleżanek i kolegów wuefistów ze 

Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dębicy
 2) + Anna Chałupczak – od chrześnicy Kazimiery z rodziną 

(poza parafią)
 3) + Witold Kulpowicz – greg.
 3) + Jan Wójcik w 4 rocz. śm.
18.00 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Marian Zdrada – greg.
Wtorek: 22.11
6.30 1) + Witold Kulpowicz – greg.
 2) + Sławomir Gniewek – od Sabiny i Dawida Nowak 

z rodziną
18.00 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Marian Zdrada – greg.
Środa: 23.11
6.30 1) + Witold Kulpowicz – greg.
 2) + Sławomir Gniewek – od Lidii i Aleksandra

18.00 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Marian Zdrada – greg.
Czwartek: 24.11
6.30 1) + Andrzej w 5 rocznicę śmierci – od siostry Teresy 

z dziećmi
 2) + Witold Kulpowicz – greg.
 3) + Franciszek Chmiel – od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
18.00 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Marian Zdrada – greg.
Piątek: 25.11 
6.30 1) + Witold Kulpowicz – greg.
 2) + Sławomir Gniewek – od Marcina Matuszewskiego
18.00 1) + Za zmarłych z rodziny Surmiak: Bronisława, Stefan, 

Marian, Władysław,Krystyna
 2) + Stanisław Hołota – greg.
 3) + Marian Zdrada – greg.
Sobota: 26.11 
6.30 1) + Stanisław Hołota – greg.
 2) + Witold Kulpowicz – greg.
 3) + Sławomir Gniewek – od Grzegorza Wróbel z rodziną
 4) + Władysław Prokop – od rodziny Młynarczyków
18.00 1) + Marian Zdrada – greg.
Niedziela: 27.11
7.00 1) + Anna i Jan Pawlust – od córki z mężem
8.30 1) + Andrzej Rusek – z okazji imienin o radość nieba
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Stanisław Hołota – greg.
11.30 1) + Witold Kulpowicz – greg.
 2) + Tomasz Janda w 2 rocz. śm.
12.45 1) + Władysław, Julia, Jan
 2) + Franciszek Chmiel – od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
18.00 1) + Marian Zdrada – greg.

intencje mszalne
20 – 27.2022 r.

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” to tytuł programu duszpaster-
skiego dla Kościoła w Polsce na rok 2022/2023. Podczas konferencji 
prasowej w Sekretariacie KEP, na której został zaprezentowany ten 
program bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpaster-
stwa Konferencji Episkopatu Polski powiedział: Stawiamy sobie jako 
główny zamiar uświadomić wiernym, że mimo trudnych spraw trze-
ba wierzyć w Kościół i Kościołowi. Wierzyć w Kościół dlatego, że jest 
rzeczywistością Bosko-ludzką. Wierzyć Kościołowi dlatego, że Kościół 
bazuje na autorytecie samego Boga. 

Bp Czaja wyjaśnił, że projekt programu duszpasterskiego pt. „Wie-
rzę w Kościół Chrystusowy” wyrasta z analizy aktualnej sytuacji Ko-
ścioła, która dość powszechnie uważana jest za  trudną. „W  związku 
z  tym jest jasne, że  trzeba podjąć duży wysiłek ku odnowie Kościoła. 
Potrzeba się zmobilizować do tego dzieła odnowy Kościoła i Komisja 
Duszpasterstwa KEP uznała, że dobrym przygotowaniem będzie pobu-
dzenie i umocnienie wiary w Kościół, która jest w kryzysie” – podkreślił.

Dr Ewa Porada, diecezjalna doradczyni życia rodzinnego Ar-
chidiecezji Katowickiej i  koordynatorka prac zespołu nad projek-

tem „Materiały dla rodzin” w  ramach programu duszpasterskiego 
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”, zauważyła, że nowa ścieżka, która 
została zainicjowana w tym roku, powstała z inicjatywy świeckich: 
małżonków, rodzin. „Oni chcą być aktywnym, żywym podmiotem 
w Kościele. Celem tych materiałów jest pokazanie rodzinom i mał-
żonkom ich miejsca w Kościele jako osób świeckich, aby mogły od-
krywać swoje charyzmaty, dary” – podkreśliła.

Materiały dla rodzin dostępne są w wersji elektronicznej i przy-
gotowane na każdą niedzielę roku. „Naszą rolą świeckich jest prze-
kazywanie wiary w  środowiskach, w  których żyjemy i  pracujemy. 
Chcemy pokazać, że każdy z nas jest odpowiedzialny za Kościół. Ma 
to nas pobudzić do konkretnych działań na rzecz Kościoła” – zazna-
czyła dr Porada.

Źródło: https://opoka.news

Od następnej niedzieli w naszej gazetce będą publikowane wspo-
mniane wyżej „Materiały dla rodzin”. Przygotowany na każdą nie-
dzielę materiał zawiera fragment z Katechizmu Kościoła Katolickie-
go, tekst do refleksji oraz zadanie do wykonania w rodzinie.

„wierzę w kOściół chrystusOwy”

W specjalnym orędziu Episkopat podkreślał jego znaczenie, tłuma-
cząc: „przez to uroczyste poświęcenie Narodu wyrażamy niezłomną 
wolę, by wszystkie dziedziny życia naszego, zarówno prywatne jak 

publiczne, były urządzone według zasad Jezusa Chrystusa”.
Źródło: https://pl.aleteia.org 


