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Ewangelia (Łk 23, 35-43) 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa 
 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szy-
dzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, 
Bożym Wybrańcem». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego  
i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw 
sam siebie». 
Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest 
Król żydowski». 
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie je-
steś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty 
nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – 
sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic 
złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 
swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś 
będziesz ze Mną w raju». 

Oto Słowo Pańskie 
 



WSPOMNIJ NA MNIE JEZU 
 

„Złoczyńca” 
z dzisiejszej 

Ewangelii 
zdawał so-
bie sprawę 
ze swojej 
winy, ze 

sprawiedli-
wej kary, 
którą miał 

ponieść, jednak stanął przed 
Bogiem w pokorze serca  
i prawdzie i mimo tego, iż 
czynił źle - pod koniec życia 
okazał skruchę i został przy-
jęty do raju. Warto zdać sobie 
sprawę z tego, że jestem 
grzesznikiem, ale trzeba pa-
miętać, że jestem grzeszni-
kiem, na którego patrzy Pan 
miłującym spojrzeniem. Pro-
śmy Pana słowami modlitwy 
skruszonego łotra: Jezu, 
wspomnij na mnie, gdy przyj-
dziesz do swego królestwa....  

 
Drodzy Parafinie 

 

Kilka dni temu, w sąsiedniej 
Parafii pw. Św. Floriana, doko-
nano po dwudziestu latach po-
nownej intronizacji Jezusa Chry-
stusa Króla Wszechświata. Pięk-
na uroczystość osadzona na 
mocnym fundamencie wiary, na-

dziei i miłości. Dziś przeżywamy 
ostatnią niedzielę roku liturgicz-
nego – niedzielę Chrystusa Króla, 
aby na nowo rozpocząć razem  
z naszym Zbawicielem drogę ku 
zbawieniu, ku życiu wiecznemu. 
Aby Chrystus ponownie zakrólo-
wał na naszych sercach, naszym 
życiu i zamieszkał w naszych ro-
dzinach. Osobista intronizacja 
Chrystusa pana mojego serca  
i życia.  

Adwent to szczególny czas 
łaski. Za dwa tygodnie, właśnie 
podczas Adwentu, odbędzie się  
w naszej Parafii renowacja Misji 
świętych. Czas łaski, czas realiza-
cji postanowień misyjnych, czas 
zapraszania do swojego życia Je-
zusa i Jego Matki – Świętej Bożej 
Rodzicielki. Warto już teraz po-
myśleć o przygotowaniach do 
świąt Bożego Narodzenia, aby nie 
było tak szalonej gonitwy przed 
wigilią, że zabraknie czasu na 
modlitwę, spowiedź, Eucharystię, 
pojednanie i spotkanie w miłości 
z Bogiem i bliźnim. 
  Drodzy Parafianie, już teraz 
zapraszam na RORATY – Eucha-
rystię wraz z Maryją o godz. 6.00 
rano - wysiłek fizyczny i duchowy 
razem z NIEPOKALANĄ w dro-
dze do Chrystusa. Niech to bę-
dzie piękny czas okraszony tru-
dem i wysiłkiem, który przygotu-
je nas do pełnego przeżycia Wcie-
lenia Syna Bożego – świąt Boże-
go Narodzenia.  

 

Wasz Proboszcz  
 

 

 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

 



 
Władcą w tym 
królestwie jest Je-
zus Chrystus, 
Król nad królami 
i Pan nad panują-
cymi. On nas 
wzywa do siebie, 
chętnie nam ofia-

ruje co ma; ale zarazem wymaga, 
abyśmy się za czym innym nie 
oglądali. Bardzo byśmy nierozsąd-
nie robili, gdybyśmy się jeszcze 
namyślali z przyjęciem ofiarowa-
nego nam zaszczytu. Godność 
Chrystusa jest tak wielką, tak wi-
doczną, że nie powinniśmy czegoś 
lepszego pragnąć; ale do niej serce 
i ręce wyciągnąć i na warunki, cho-
ciażby się te przytrudne wydawa-
ły, zgodzić. Podjął je Chrystus, 
wódz wodzów i król królów, po-
dejmujmy i my ochoczo, byleby 
tylko godność przebywania w kró-
lestwie Jego nas nie minęła.  
(Z Ćwiczeń duchownych ks. Tomasza 
Młodzianowskiego. 1887 r.)  

 
„Odpowiedział Mu Natanael: 

«Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty je-

steś Królem Izraela!» (J 1, 49) Natanael 

uznał w Jezusie Króla wszystkich, którzy 

modlą się gorliwie i poświęcają swoje 

życie Bogu, gdyż takie jest znaczenie 

słowa Izrael. Natanael mówi do Jezusa 

jako człowiek wolny, który nie chce nad 

nikim dominować, ale nie chce też, aby 

ktoś narzucał mu swoją władzę. A Piłat  

sprawujący władzę jako namiestnik naj-

większego imperium przesłuchuje Jezu-

sa: Czy Ty jesteś Królem? Codziennie 

możemy być jak Natanael i wyznawać  

z wiarą: Ty jesteś Królem! Ale możemy 

też pytać tak jak Piłat: Czy Ty jesteś Kró-

lem? Możemy wyznawać codziennie: Je-

zu jesteś Królem, jesteś moim Królem, 

kiedy wzywamy orędownictwa i pomocy 

Świętego Michała Archanioła. Nasz po-

tężny patron i obrońca pierwszy wyznał 

głośno: Któż jak Bóg! Możemy wyzna-

wać codziennie: Jezu jesteś Królem, je-

steś moim Królem, jeśli co dzień odda-

jemy całe swoje życie Jezusowi przez 

ręce Maryi. 

Chrystus jest Królem Miłości i Mi-

łosierdzia. Serce Jezusa, zranione tak 

wiele razy włócznią naszych grzechów 

jest Królem i zjednoczeniem serc 

wszystkich. Serce Jezusa jest Królem 

wszystkich zagubionych i poranionych, 

słabych i biednych serc. Serce Jezusa jest 

ogniem miłości i miłosierdzia, który spa-

la ogień wstydu i bólu pamięci o wszyst-

kich naszych grzechach i upadkach, za-

niedbaniach i słabościach. Serce Jezusa 

jest ogniem, który wypala i usuwa stalo-

we pancerze i spiżowe bramy, wszystkie 

pozory, role i maski, za którymi ukry-

wamy poranione i słabe dziecięce serce. 

Jak dobry jest Bóg w Trójcy Jedyny, któ-

ry daje nam Najświętsze Serce Jezusa  

i Niepokalane Serce Maryi. Serce Jezusa 

i Serce Maryi może uratować i przemie-

nić każde poranione i zagubione, słabe  

i biedne serce. Jezus jest Królem wszyst-

kich którzy są utrudzeni i obciążeni tak 

wieloma brzemionami. Jezus jest Królem 

wszystkich, którzy są najmniejsi  

w oczach świata. Jezus jest Królem 

wszystkich i dla wszystkich głodnych  

i spragnionych jest dobry tak jak Chleb 

Eucharystii, Źródło życia i świętości. BK       

 

 

 

KRÓLESTWO CHRYSTUSOWE 
 

 

 

 

 

CHRYSTUS KRÓL 
 



 

25 listopada 
św. Katarzyna  
Aleksandryjska,  

dziewica i męczennica 
 

26 listopada 
św. Leonard  

z Porto Maurizio,  
prezbiter 

 

27 listopada 
św. Wirgiliusz,  

biskup 
 

28 listopada 
św. Stefan Młodszy,  

męczennik 
 

29 listopada 
błogosławieni męczennicy  

Dionizy i Redempt 
bł. Maria Klementyna  
Anuarita Nengapeta, 

dziewica i męczennica 
 

30 listopada 
św. Andrzej Apostoł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Każdy człowiek ma możność czy-

nienia pokuty i stania się świę-
tym. Najlepszym tego dowodem są 
liczne przykłady świętych Pań-
skich z różnych stanów, którzy 
prowadzili życie w duchu pokuty  
i w pokucie pomarli. Nie ma świę-
tego, który nie odznaczałby się 
duchem pokuty.  

 

 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENT 

WIARY 

 
 

 

 
 
 
 
 

Świętość Kościoła, ludu Bożego, 
zakorzeniona jest w Bogu. To On 
jest jej źródłem. Chociaż wszyst-
kie trzy osoby Trójcy Świętej - 
 a więc Bóg Ojciec, Syn Boży  
i Duch Święty - uświęcają Ko-
ściół, jednak w szczególny spo-
sób działanie to przypisuje się 
Duchowi Świętemu. On odradza 
oblicze ziemi i prowadzi Kościół 
do celu ostatecznego - do pełni 
królestwa Bożego.  

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

 
 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Święta Katarzyna 
adwent rozpoczyna. 

(25.11) 
 

Kiedy Zdzisław rano szroni 
zima jest w zasięgu dłoni. 

(28.11) 
 

Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, 
w grudniu drogi bez błota.  

(30.11) 
 

 

 
 
 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 

CZA 
 

 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

 

 

 



 

bł. Maria 

Klementyna 

Anuarita 

Nengapeta, 
 

dziewica 

i męczennica 
 

Anuarita urodziła się 29 grudnia 1939 

roku w Wamba w Prowincji 

Wschodniej Konga. Pochodziła  

z plemienia Babudu, z rodziny mają-

cej sześcioro dzieci. Jej rodzice roz-

wiedli się. Na chrzcie świętym, który 

przyjęła w wieku sześciu lat razem ze 

swoją matką, przyjęła imię Alphonsi-

ne. Całe swoje wychowanie religijne 

zdobyła w pierwszej misji chrześci-

jańskiej na terenach Zairu. W wieku 

16 lat wstąpiła do zgromadzenia Naj-

świętszej Rodziny. W 1959 roku zło-

żyła śluby zakonne i przyjęła imiona 

Maria Klementyna. Ukończyła szkołę 

i pracowała jako nauczycielka, ota-

czając swoich uczniów serdeczną tro-

ską. W zakonnej wspólnocie pełniła 

obowiązki zakrystianki i pracowała  

w kuchni. Jej życiową dewizą było 

"służyć i sprawiać radość". Zginęła 1 

grudnia 1964 r., w okresie wojny 

domowej w Kongo, broniąc swej 

czystości. Dowódca oddziału upatrzył 

sobie Anuaritę i chciał ją zmusić do 

uległości. Wobec zdecydowanego 

oporu kazał ją zabić. Siostra Anuari-

ta, zdając sobie sprawę, że za chwilę 

zginie, powiedziała do oprawców: 

"Przebaczam wam, bo nie wiecie, co 

czynicie". Została zasztyletowana,  

a odtrącony dowódca dobił ją strza-

łem. Świadkami jej męczeństwa były 

siostry uprowadzone razem z nią, 

które w chwili jej konania odśpiewa-

ły Magnificat. Początkowo została 

pochowana we wspólnym grobie, ale 

po zakończeniu rebelii jej ciało prze-

niesiono do katedry w Isiro. Św. Jan 

Paweł II beatyfikował ją w Kinszasie 

15 sierpnia 1985 r.  

 
 

LISTOPADOWE  
REFLEKSJE (4) 

 
Śmierć jest 
końcem ziem-
skiej piel-
grzymki czło-
wieka. Jest 

końcem czasu łaski i miłosierdzia, 
jaki Bóg ofiaruje człowiekowi, by 
zrealizował swoje ziemskie życie. 
Gdy zakończy się ten jeden jedyny 
i niepowtarzalny bieg naszego ży-
cia, nie wrócimy więcej do kolejne-
go ziemskiego życia. W chwili na-
szej śmierci poznamy prawdziwe-
go Boga, poznamy miłość absolut-
ną, bezwarunkową i w obliczu tej 
miłości zobaczymy własny egoizm. 
Spotkanie z Bogiem jest najbardziej 
bolesnym poznaniem siebie.  I nie 
musimy się lękać, bo przed Bogiem 
zawsze będziemy stać z pustymi 
rękami, jak słudzy nieużyteczni 
Musimy natomiast wierzyć, ufać  
i kochać. To bardzo mało i bardzo 
dużo.  

 
 
 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 

 

 



MICHALICI 
W MOIM 

ŻYCIU 
 

Wielu z nas w swoim życiu 
spotkało wielu wspaniałych 
kapłanów. Pośród nich byli 
michalici. Wielu z nich odeszło 
w nadziei wiecznej nagrody, 
wielu nadal posługuje. I chcąc 
– nie chcąc „wchodzą” w nasze 
życie. To przez nich otwieramy 
się na Boga, na Kościół i na 
braci. Oni są w „naszym ży-
ciu”. Spróbujmy o tym  napi-
sać... „kilka słów”. 
„Michalici w moim życiu” - pod 
tym hasłem, w formie świa-
dectw i wspomnień przybliży-
my michalitów, których pozna-
liśmy w swoim życiu. 100 lecie 
Michalitów będziemy święto-
wać w 2021 roku. Pozostało 
jeszcze wiele czasu, ale już te-
raz warto „obudzić” wspo-
mnienia. Czekamy na nie z za-
interesowaniem. 
 

 

 
 

PO-MYŚL PRZED SNEM 
 
 
 

 

 

Zwykle matki rodzą 

po dziewięciu mie-

siącach dziecko, ale 

by urodzić je dla nie-

ba, noszą je w łonie 

modlitwy jeszcze wiele lat. Niekie-

dy matka, by nawrócić swoje dzieci 

musi wylać więcej łez, niż mleka, 

którym swą piersią wykarmiła. 

 

Mija pół roku od czasu, gdy w na-
szej parafii przeżywaliśmy Misje 
Święte. 
Warto przypomnieć cele, jakie po-
stawiliśmy sobie w tamtym świę-
tym czasie i zapytać, czy je zreali-
zowaliśmy. 
Oczekiwanym skutkiem misyj-
nych rozważań było uporządko-
wanie sfery religijno-moralnej, 
wynagrodzenie krzywd bliźnim, 
zdobywanie świętości. W poszu-
kiwaniu szczęścia nie ustawajmy, 
a wspomnienie misyjnego nau-
czania i praktyk modlitewnych 
pomoże nam wytrwać. 
 
 
 

KONCERT CHÓRALNY 
 

Dzisiaj po Sumie o g.10.30 z okazji 

Św. Cecylii patronki śpiewów chó-

ralnych  i muzyki sakralnej odbędzie 

się koncert chórów: MAŁY CAN-

TUS, PUELLARIUM, CANTUS  

I SOLI DEO, podczas którego słowo 

wiążące poprowadzi profesor Grze-

gorz Oliwa z Uniwersytetu Rzeszow-

skiego. Serdecznie zapraszamy. 

 

 

 

 
 

 

W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA 
 

 

 



 

     Jak co roku, po roratnich 
Mszach Św. w kawiarence „Pod 
skrzydłami” czekać będzie smaczne 
kakao i pyszne drożdżówki. Ponie-
waż nic się samo nie zrobi, po-
trzebna będzie pomoc w przygoto-
waniu i posprzątaniu. Chcąc dzielić 
się smacznym śniadaniem, musimy 
podzielić się obowiązkiem. Do po-
mocy w tym obowiązku zaprasza-
my: 
 

GRUDZIEŃ: 
 

2    pon. - Parafialny Klub Seniora 

3    wt. - Parafialny Klub Seniora 

4    śr. - Oaza młodzieżowa 

5    czw. - Oaza młodzieżowa 

6    pt. - Bractwo Adoracji 

7    so. - Bractwo Adoracji 

9    pon. - Róże Różańcowe 

10  wt. - Róże Różańcowe 

11  śr. - Kościół Domowy 

12  czw. - Kościół Domowy 

13  pt. - Akcja Katolicka 

14  so. - Akcja Katolicka 

16  pon. - Neokatechumenat 

17  wt. - Neokatechumenat 

18  śr. - Rada Parafialna 

19  czw. - Rada Parafialna 

20  pt. - Parafialny Klub Seniora 

21  so. - Parafialny Klub Seniora 

23  pon. - Oaza młodzieżowa 

24  wt. - Oaza młodzieżowa 
 

Liczymy na pomoc Ministrantów  
i Lektorów, którzy codziennie 
przyniosą z kuchni kakao. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RORATY 2019 
 

 

 

Niech będzie pochwalony  

Jezus Chrystus !!! 

 

 

 

Na ręce Przewielebnego 

Księdza Proboszcza składam 

gorące podziękowanie za Dar 

Serca przekazany przez 

Wiernych Waszej Parafii  

w dniu 10 listopada 2019r. 

na potrzeby pomocy naszym 

Rodakom i odnowy zniszczo-

nego kościoła św. Stanisława 

Kostki w Ciemierzyńcach  

w województwie Lwowskim 

w kwocie 9,078 złotych  

i 5 euro i 2 ruble. 

 

Bóg zapłać za wielkie Serce. 

Zapewniamy Was o modli-

twie. Serdecznie zapraszamy 

na Kresy. 

 

 

Ks. Piotr Smolka SDB 

z Wiernymi. 

 

 

 

Przemyślany 11.11.2019 r 



SERDECZNA  
ZACHĘTA 

 

 
 

Dzisiaj, po niedzielnych 
Mszach Św. - przed kościo-
łem, młodzież teatralna bę-
dzie rozprowadzać książkę 
pt. „Białe, czarne i szare”, 
której autorem jest Piotr 
Kucia – twórca i opiekun 
parafialnego teatru „Czwar-
ta Scena”, autor tekstów  

i reżyser. Zachęcamy do na-
bycia i lektury książki. 
 

NASZA  
KAWIARENKA  

„POD SKRZYDŁAMI” 

 

 

Gospodarzem kawiarenki 
„Pod skrzydłami” jest dzisiaj 
Parafialny Klub Seniora. 
Jak zawsze oferuje pyszne 
wypieki, ale też przyjazne 
miejsce do spotkań i roz-
mów. Na zainteresowanych 
czeka najnowsze wydanie 
„Naszego Słowa”, książka 
„Białe, czarne i szare”, oraz 
dobrze wyposażona biblio-
teka. Dostępne są także gry 
planszowe i zabawy. Zapra-

szamy. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 (+48) 15 842 22 60; (+48) 15 844 59 59 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  

naszeslowo.stw@gmail.com 
 

http://www.stalowawola-michalici.pl/

