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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa 
 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu 
szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesja-
szem, 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 
jesteś 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». 
 

JEZU, WSPOMNIJ NA MNIE 
 

Dramaturgia dzisiejszej Ewangelii ukazuje postawę „ducha tego świata”.  

Kpiące wołanie zebranych pod krzyżem: „Innych wybawiał, niechże teraz 

siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem” kontrastuje ze 

słowami nawróconego Łotra: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 

swego królestwa”. I odpowiedź Jezusa: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś bę-

dziesz ze Mną w raju”. To wydarzenie jest drogowskazem dla nas, abyśmy 

wyznali swoim życiem wiarę w Jedynego Pośrednika i Odkupiciela Jezusa 

Chrystusa, który jest Królem i Sędzią w królestwie Ojca.  
 



 

Drodzy Bracia i Siostry,   

Kochani Parafianie. 

Mija listopad – szczególny czas 

modlitwy za zmarłych. Już powoli 

myślimy o Bożym Narodzeniu. 

Teraz przeżywamy święto Chry-

stusa Króla, ale nadal w obliczu 

wojny, choroby, śmierci a szcze-

gólnie w wyniku ostatnich wyda-

rzeń, zadajemy sobie pytanie  

o śmierć, jej godność, nieuchron-

ność a czasami jej nieprzewidy-

walność… Zasadnym jest więc 

otwarcie zadać sobie pytanie co po 

śmierci? Kto idzie do nieba? Jakie 

jest niebo? Kto idzie do piekła? 

Jakie jest piekło? 

        Niebo jest celem ostatecznym 

i spełnieniem najgłębszych dążeń 

człowieka, stanem najwyższego  

i ostatecznego szczęścia. Św. Pa-

weł pisze: „To, czego ani oko nie 

widziało, ani ucho nie słyszało, 

ani serce człowieka nie zdołało 

pojąć, jak wielkie rzeczy przygo-

tował Bóg tym, którzy Go miłują” 

(1 Kor 2, 9). Po sądzie ostatecz-

nym], ci, którzy umierają w łasce  

i przyjaźni z Bogiem oraz są do-

skonale oczyszczeni, idą do nieba. 

Żyją w Bogu, widzą Go „takim, 

jakim jest” (1 J 3, 2). Są na zaw-

sze z Chrystusem. Są na zawsze 

podobni do Boga, radują się Jego 

szczęściem, Jego Dobrem, Praw-

dą, Pięknem Boga. Listopad, to 

nie tylko miesiąc tradycji cmen-

tarnych, to czas zasadniczych py-

tać o sens życia i wieczność jaka 

nas czeka.  Niebo, to nie tylko sza-

firowe kolory i gwiezdna Droga 

Mleczna. Niebo to doskonałe ży-

cie z Trójcą Świętą, ta komunia 

życia i miłości z Nią, z Dziewicą 

Maryją, aniołami i wszystkimi 

świętymi, jest nazywane właśnie 

„niebem”. Jezus „otworzył” nam 

niebo przez swoją Śmierć i swoje 

Zmartwychwstanie. Żyć w niebie 

oznacza „być z Chrystusem”.  

Wybrani żyją „w Nim”, ale za-

chowują i - co więcej - odnajdują 

tam swoją prawdziwą tożsamość.  

     Dziś bardzo wiele słyszymy  

o APOSTAZJI. Tzw „wypisanie 

się” z Kościoła jest tak jakby re-

zygnacją już tu i teraz z bliskości  

z Chrystusem na ziemi i w niebie. 

Dobra doczesne, przywileje życia 

bez miłości Bożej i dekalogu, tak 

mamią współczesnego człowieka, 

że sam staje się dla siebie bogiem 

i panem. Zdarza się, że współcze-

sny człowiek składa kwiaty na 

grobie zmarłemu, pali mu znicze  

a sam za życia staje się martwy 

porzucając Jezusa i Jego kościół – 

wspólnotę ludzi ochrzczonych  

i zaproszonych do osobistego spo-

tkania z Bogiem.  Nawet nie do-

konuję wysiłku, aby zapytać, tak 

na serio, o źródło zła na świecie  

i pośród członków Kościoła. Nie 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



zadaje sobie trudu i wysiłku, aby 

zawalczyć o odrobinę wieczności 

w rozmowie z Chrystusem i w sa-

kramentach Kościoła. Pytanie  

o APOSTAZJE jest także pyta-

niem, kto idzie do NIEBA? Czy 

Ty chcesz iść do nieba? W prze-

żywaniu niedzieli Chrystusa Króla 

–wybieramy Jezusa na naszego 

Pana i Zbawiciela. Świadomie 

przeżywając Adwent zobaczymy 

Boga, który stąpił z nieba aby nas 

z powrotem wziąć do Siebie, do 

domu Ojca, do nieba.  

Wasz Proboszcz.  
 

 

 

 

 

PAN I KRÓL 

WSZECHŚWIATA 
 

 

 

 

 

 

Historia świata zna wiele kró-

lestw, ich przepych i ludzką po-

tęgę. Potęga i splendor owych 

władców są okupione ciężkim lo-

sem poddanych, którzy często-

kroć nie są beneficjentami splen-

doru i bogactwa królestwa  

i władcy, ale ciężko na nie pracu-

ją. Zupełnie inna rzeczywistość 

królestwa i władcy jawi się  

w dzisiejszej Liturgii – to Chry-

stus jest Panem i Królem, a każdy 

jest zaproszony, aby wziąć w po-

siadanie królestwo Boże przygo-

towane od założenia świata. Bóg, 

który jest miłością, jest Królem,  

a swoje królowanie przekazał Je-

zusowi Chrystusowi, który jest 

Jedynym Odkupicielem człowie-

ka i świata.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIŁOŚĆ NIESKOŃCZONA 
 

Dwa są główne 

sposoby okazywa-

nia miłości lu-

dziom. Pierwszy 

polega na tym, że 

staramy się bliź-

nim dobrze czynić. 

Drugi zaś, wyższy i heroiczny, 

przejawia się w tym, iż za osoby 

ukochane ponosimy różnego ro-

dzaju cierpienia. Bóg wybrał jed-

ną i drugą drogę, aby nam okazać 

swoją nieskończoną miłość. 

Uczynił dla nas niezmiernie wie-

le dobrego i cierpiał dla nas tyle, 

iż już więcej cierpieć nie było 

można. 

 

 

Chrystus Wodzem,  
Chrystus Królem. 

Chrystus,  
Chrystus Władcą nam. 

 
 

 



AKCJA KATOLICKA 
 

Uroczystość Chry-

stusa Króla 

Wszechświata jest 

patronalnym świę-

tem Akcji Kato-

lickiej, będącą  

stowarzyszeniem katolików 

świeckich, którzy współpracują 

z hierarchią kościelną w realiza-

cji zadań apostolskich Kościoła. 

Działająca od 1995 r. w naszej 

parafii AK służy ludziom będą-

cych w potrzebie, prowadzi 

„bank chleba”, pomaga chorym  

i samotnym. W okresie świąt 

przygotowuje paczki, kalendarze 

i odzież. Wszystkie te działania 

wymagają autentycznego  zaan-

gażowania. Pełnych zapału  

i energii naszych Parafian za-

chęcamy do aktywnego włącze-

nia się w działalność parafialne-

go oddziału Akcji Katolickiej. 

Więcej informacji u ks. Pro-

boszcza.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 LISTOPADA 
Ofiarowanie Najświętszej 

Maryi Panny 
 

22 LISTOPADA 
św. Cecylia,  

dziewica i męczennica 
 

23 LISTOPADA 
św. Klemens,  

papież i męczennik 
 

24 LISTOPADA 
św. Andrzej Dung- Lac  

i towarzysze męczennicy 
św. Protazy,  

biskup 
 

25 LISTOPADA 
św. Katarzyna  

Aleksandryjska,  
dziewica i męczennica 

 

26 LISTOPADA 
św. Jan Berchmans,  

zakonnik 
bł. Jakub Alberione, 

prezbiter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJA PAPIESKA 
 

listopad: Aby dzieci, które 
cierpią, które żyją na ulicy, 
ofiary wojen, sieroty ‐ miały 
dostęp do edukacji i mogły na 
nowo zaznać uczucia ze strony 
rodziny.  
 
 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

 
 

INTENCJA ZA MIASTO  
STALOWA WOLA 

 

listopad: Za wszystkich wier-
nych zmarłych. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÓŻANIEC  

ZA ZMARŁYCH 
 

Różaniec za zmarłych wy-

szczególnionych w wypomin-

kach w naszym kościele jest 

odmawiany w: 
 

 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, 

PIĄTEK I SOBOTĘ  

O GODZ. 17.30.  
 

 

 

Jaki jest główny ob-

rzęd w ramach sa-

kramentu chrztu? 
 

Główny obrzęd 

sakramentu chrztu 

to trzykrotne za-

nurzenie kandyda-

ta w wodzie bądź trzykrotne 

polanie mu głowy wodą i rów-

noczesne wypowiedzenie słów: 

"(Imię)... Ja ciebie chrzczę  

w imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego" (por. Sintesi del 

Nuovo Catechismo. Domande  

e Riposte - Bologna 1993). 

 

Na całym świecie woda jest 

symbolem życia. Tam, gdzie nie 

ma wody, wszystko umiera, są 

tam tylko kamienie, piasek  

i kurz. Woda wszystko ożywia, 

wszystko staje się zielone, rośli-

ny zaczynają się rozwijać  

i kwitnąć. Podobnie chrzest daje 

nam nowe życie w Bogu. Zosta-

je ono wlane w nasze serca. 

Woda służy też do oczyszczania. 

Rodzimy się na świecie, w któ-

rym jest pełno brudu, ciemności, 

zła i oddalenia się od Boga. 

Wszystko to przylepia się do 

nas, nikt nie może tego uniknąć. 

W chrzcie zostajemy obmyci  

i wchodzimy w Boży świat -  

w świat miłości, światła, na-

dziei, ukrycia w ramionach Oj-

ca. Chrzest jest nowym życiem 

w Chrystusie. Dlatego celebracji 

sakramentu towarzyszą jeszcze 

inne znaki: namaszczenie, biała 

szata i świeca.  
 

(ks. Dariusz Kielar) 
 

 

W KATOLICKIM  
KALENDARZU 

 

Gdy na świętą Cecylię grzmi, 

rolnikom o dobry roku śni. 

(22.11) 

 

Po świętej Katarzynie 

pomyśl o pierzynie.  

(25.11) 

 
 

 

CZYTAMY KATECHIZM (53) 

) 
 

 

 



 

Modlitwa serca i adoracja to 

najprostsze sposoby obecności 

w Obecności Jezusa Chrystusa. 

Modlitwa serca jest zwykłym  

i prostym powtarzaniem Naj-

świętszego Imienia Jezus. Mo-

dlitwa serca i obecność w Naj-

świętszej Obecności Jezusa Eu-

charystycznego jest dostępna 

dla każdego. W naszej parafii 

od poniedziałku do piątku od 

piętnastej do dwudziestej dru-

giej przed Jezusem Euchary-

stycznym obecne są osoby  

z Bractwa Adoracji Najświęt-

szego Sakramentu. Dzięki 

obecności osób z naszego Brac-

twa Adoracji każdy może 

przyjść i być obecny w Obec-

ności Jezusa w Najświętszym 

Sakramencie. Każdy może 

przyjść i być w ciszy naszego 

parafialnego kościoła i w ciszy 

serca przed Jezusem Euchary-

stycznym. W codzienności 

przesyconej tysiącami słów i in-

formacji, dźwięków i obrazów 

potrzebujemy ciszy tak jak po-

wietrza. Potrzebujemy codzien-

nej  ciszy obecności w Obecno-

ści Jezusa w Najświętszym Sa-

kramencie. BK      
 

SZTAFETA MODLITWY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zachęcamy Parafian do wsparcia 

modlitewnego i do aktywnego 

włączenia się w „Sztafetę modli-

twy”. Dar wzajemnej modlitwy 

umacnia, wydaje obfite owoce  

i jednoczy parafialną wspólnotę. 

W tym tygodniu módlmy się  

w intencjach mieszkańców ulicy 

Ofiar Katynia 27 i 29. 
 

 

 

 

 

NIEDZIELA 

 INWESTYCYJNA  
 

Składamy serdeczne Bóg zapłać 

za wszelką pomoc i za złożone 

dzisiaj ofiary. 

W zakładce internetowej naszej 

parafii możemy złożyć ofiarę 

„on-line” na parafialne konto: 

NADSAŃSKI  

BANK SPÓŁDZIELCZY 

68 9430 0006 0040  

9092 2000 0001 

Dziękujemy wszystkim Parafia-

nom i dobroczyńcom za składa-

ne ofiary na konto i tacę. 

 

MODLITWA SERCA I ADORACJA 
 

 

 



KIERMASZ STUDENCKI 
 

W następną niedzielę 27 listopada 

po każdej Mszy św. studenci Poli-

techniki Rzeszowskiej zapraszają 

na kiermasz własnoręcznie zro-

bionych ozdób świątecznych. Ze-

brane pieniądze z ich sprzedaży, 

trafią na cel charytatywny jakim 

jest Dom Pomocy Społecznej  

w Moczarach, wybrany ze wzglę-

du na szczególnie trudną sytuację 

materialną. Znajdują się w nim 

głównie osoby chore, samotne  

i starsze. Bardzo serdecznie za-

chęcamy do pomocy i dziękujemy 

za każdy dar serca. 
 

 

 

 

 

www.bogwstalowej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do odwiedzania por-

talu internetowego „bogwstalo-

wej”, w którym znajdziemy in-

formacje o ciekawych i bieżą-

cych wydarzeniach dotyczących 

wszystkich parafii w naszym 

mieście. Pod tym adresem do-

wiemy się gdzie i w jakich go-

dzinach odprawiane są Msze 

Święte, spowiedzi, adoracje Naj-

świętszego Sakramentu, nabo-

żeństwa, dni skupienia i rekolek-

cje. Warto tu zaglądać, bo ten 

portal to „dobre wydarzenia  

w jednym miejscu”.  
 

 

 

 

 

ABC ZAWIERZENIA  

JEZUSOWI (1) 
 

Zawierzenie Jezusowi przez Ma-

ryję jest zwykłym i codziennym 

sposobem życia dostępnym dla 

każdego.  

Jest oddechem ciała, serca i duszy 

zawierzanym z ufnością Jezusowi 

przez Maryję. 

Jest odnajdywaniem egzystencjal-

nego poczucia bezpieczeństwa 

składanego w Jezusie Chrystusie. 

Jest oddawaniem Jezusowi w cał-

kowitym zaufaniu pragnienia po-

czucia bezpieczeństwa i wszyst-

kich lęków, niepokojów i obaw  

z całej przeszłości, teraźniejszości 

i przyszłości. Zawierzenie jest co-

dziennym oddaniem Jezusowi ca-

łego życia, całego ciała, serca  

i duszy.  

(B.K.) 

 



OAZA MODLITWY 2022 
 

 

Oaza Modlitwy odbędzie się  

w dniach 9-11 grudnia 2022 r.  

w parafii Matki Bożej Królowej 

Aniołów w Warszawie pod ha-

słem: "A myśmy poznali i uwie-

rzyli Miłości". Prowadzącym 

będzie ks. Emil Kurek CSMA. 

Konferencję wygłosi ks. Mate-

usz Szerszeń. Wokalista zespołu 

TGD Kamil Milczarek podzieli 

się z nami swoim świadectwem, 

a Andrzej Duffek opowie nam, 

jak jego życie zmieniło się po 

przeżyciu śmierci klinicznej. 

Sobotni wieczór zakończy kon-

cert "Wyrwanych Z Niewoli". 

Zapisy do 1 grudnia.  
 

 

Barbara Dymek 

 

ZADUMANIE 
 

Jak przeżyć życie godnie 
Nie błądząc wśród ludzi? 

Czy warto wierzyć innym? 
Czy warto się łudzić? 

 
Może świetlików, iskier 

Wykorzystać blaski? 
Z nimi dotrzeć do głębi 

Ludzkich sumień draski… 
 

Ująć smolne łuczywo - 
Próchnem w ciemności świecić. 

W stos zapałki ułożyć - 
Drasnąć i rozniecić ! 

 
I dać duszy moc taką 

By pomogła oku 
Prawdziwą przyjaźń ludzką 

Rozpoznawać wokół. 
 

W codzienności tak trudno 
Dostrzec bratnią duszę … 

A przecież wśród przyjaciół 
Ma smak i okruszek ! 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 parafia.sw@gmail.com;  

 


