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U ROCZYS TOŚĆ C HRYSTUS A K RÓLA
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 11,10)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn
Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z
Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I
zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli
jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.
Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie:
»Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w
posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia
świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem
spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a
przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście
Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie«. Wówczas zapytają sprawiedliwi:
»Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i
daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i
przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do
Ciebie?« Król im odpowie: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili«”.
Jezus dziś zaprasza nas: „Weźcie w
posiadanie królestwo przygotowane dla
was od początku świata”. Jestem
zaproszony do królowania! Ale jak mam
to czynić? Jezus jest prawdziwym
Królem królów i Panem panujących. On
króluje w moim życiu, bo: zaspokaja mój
głód prawdy i sensu życia, moje
pragnienie miłości, gości mnie w swoim
sercu,
ilekroć
tego
potrzebuję,
przyodziewa łaską moje ubóstwo,
troszczy się o mnie w chorobach i

cierpieniach, uwalnia mnie z mojego
więzienia grzechu. Królować z Jezusem
to kochać jak On: karmić, poić,
przyodziewać, gościć, troszczyć się,
obdarzać wolnością.
JEZU, PRAGNĘ KOCHAĆ BLIŹNICH
POPRZEZ KONKRETNE FAKTY,
WYBORY, SŁOWA, CZYNY. WIERZĘ, ŻE
WSZYSTKO, CO DLA NICH CZYNIĘ,
CZYNIĘ DLA CIEBIE. BĄDŹ PANEM
MOJEGO ŻYCIA!
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PONIEDZIAŁEK – 24.11.2014- wsp. św. Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy
7.00 - Za + Krystynę Kwiotek (od sąsiadów).
18.00 - Za + ojca Bolesława w kol. rocz. śmierci.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Krystyny i Józefa z ok. 35 rocz. ślubu oraz o błog. Boże dla dzieci,
wnuków oraz dla całej rodziny.
WTOREK – 25.11.2014
7.00 - Za ++ rodziców, dziadków, ++ Helenę i Jana, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm…z ok. 15 rocz. urodzin Karoliny oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 40 rocz. urodzin Brygidy i 18 rocz. urodzin syna Kamila oraz o błog.
Boże dla rodziny.
ŚRODA – 26.11.2014
7.00 - Za parafian.
18.00 - Za + brata Józefa, + ojca Alojzego, ++ rodziców Teresę i Antoniego, ++ z rodziny i pokrew. oraz
d. w c.
- Za + Jerzego Marek w 1 rocz. śm.
CZWARTEK – 27.11.2014
7.00 - Za + Franciszka Bochniak w 30 dzień po śm.
17.00 - Msza szkolna:
- Za + matkę Romanę Rewerską, + ojca Władysława oraz ++ z rodziny i pokrew. i d. w c.
- Za + Mariannę Leśniak w rocz. śm., + ojca Tadeusza, ++ ich rodziców, ++ z rodziny z obu stron
oraz za + Mariannę i Adama Maryniak.
PIĄTEK – 28.11.2014
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok 94 rocz. ur. Anny Lisek oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej
rodziny.
18.00 - Za ++ rodziców Łucję i Bernarda Ledwig oraz ++ dziadków z obu stron.
- Za + ojca, teścia, dziadka i pradziadka Feliksa w 19 rocz. śm., ++ jego rodziców i teściów.
SOBOTA – 29.11.2014
7.00 - Za + ojca Józefa Staroszczyk w kol. rocz. śm., + mamę Janinę oraz ++ z rodziny Staroszczyk i
Nowak.
18.00 - Za + mamę Zofię w rocz. śm., + ojca Henryka, ++ teściów Olgę i Tadeusza, ++ z rodziny i pokrew.
oraz d. w c.
- Za ++ z rodziny Przedwojewskich, Kurcańskich, Majkowskich i Janiec oraz d. w c.
I NIEDZIELA ADWENTU – 30.11.2014
7.00 - Za + Romana Smolińskiego w 12 rocz. śm., + Janinę Smolińską oraz o błog. Boże i zdrowie dla
rodziny.
8.30 - Za ++ rodziców Jana i Mariannę Namyślak w kol. rocz. śm., ++ z rodziny i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 13 rocz. ur. Karola oraz o błog. Boże i zdrowie dla rodziny.
10.00 - Za + brata Andrzeja z ok. im., ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… w in. Katarzyny z ok. 35 rocz. ur. i im. oraz o błog. Boże i zdrowie dla
całej rodziny.
11.15 - Za + męża Zdzisława Osuch, ++ z rodziny i d. w c.
- Za + ojca Leszka Zaleskiego w 5 rocz. śm.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 18 rocz. ur. Stefanii oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
15.00 - Za + męża Andrzeja Kot, ++ jego rodziców, braci, teściów, ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o łaskę zdrowia dla męża Andrzeja oraz za ++ Katarzynę, ojca
Albina, brata Ludwika i kuzyna Wacława, ++ z rodziny Oliwiak, Skakuj, Czaczkowski.
16.00 - Nabożeństwo adwentowe.
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♦ Dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która kończy kolejny rok

liturgiczny w Kościele. Za publiczne odmówienie Aktu Poświęcenia Chrystusowi
Królowi rodziny ludzkiej można dzisiaj zyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami. O godz. 16.00 – 17.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu, którą
zakończymy nabożeństwem do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
♦ W poniedziałek wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac kapłana i

Towarzyszy. Po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
♦ W tym tygodniu odbędą się spotkania formacyjne dla młodzieży gimnazjalnej w

ramach trzyletniego cyklu przygotowania do Sakramentu Bierzmowania:
poniedziałek o godz. 19.00 – klasy I.
wtorek o godz. 19.00 - klasy III.
środa o godz. 19.00- klasy II.
♦ Kancelaria parafialna we wtorek rano będzie nieczynna.
♦ W czwartek o godz. 17.00 Msza św. szkolna, która jest jednocześnie Mszą św.

wieczorną. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami.
Po Mszy św. spotkanie dla ministrantów i kandydatów.
♦ W niedzielę (30 listopada) rozpoczyna się w Kościele radosny czas Adwentu. Adwent

to czas przygotowania do świąt Narodzenia Pańskiego i oczekiwania na drugie przyjście
Chrystusa, które nastąpi na końcu czasów. Niech będzie to czas błogosławiony dla nas i
dla naszych rodzin. Pielęgnujmy w naszych domach i rodzinach piękne zwyczaje
adwentowe np.: udział we Mszy św. Roratniej, rodzinny różaniec, wspólna wieczorna
modlitwa, czytanie Pisma św. lub Biblii dla dzieci. Pamiętajmy także o postanowieniach
adwentowych i uczynkach miłosierdzia.
♦ W niedzielę o godz. 16.00 nabożeństwo Adwentowe z błogosławieństwem wieńców

adwentowych, lampionów i opłatków wigilijnych.
♦ W niedzielę w kościele seminaryjno akademickim w Opolu o godz.. 15.30 odbędzie

się Ekumeniczna Modlitwa Młodych, na którą zaprasza ks. Bp Ordynariusz. W
czuwaniu modlitewnym uczestniczyć będzie młodzież i duszpasterze z Kościoła
Ewangelicko – Augsburskiego.
♦ Odwiedziny chorych w domach będą w sobotę 20 grudnia i będą to odwiedziny
przedświąteczne.
♦ Od I Niedzieli Adwentu zapraszamy do sklepiku Caritas w domu katechetycznym w

którym będzie można nabyć: Pismo św., książki, kartki świąteczne, dewocjonalia i
pamiątki religijne, a także świece „Caritas” w ramach wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom.
♦ Dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary duchowe i
materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła oraz za życzliwą pomoc i modlitwę.
♦ W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc mieszkańcom
„Barki”, którzy ucierpieli w skutek pożaru jednego z budynków mieszkalnych.
♦ Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
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UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
Uroczystość
Jezusa
Chrystusa,
Króla
Wszechświata wprowadził do liturgii Kościoła
katolickiego papież Pius XI na zakończenie roku
jubileuszowego dnia 11 grudnia 1925. Przed swoją
śmiercią Jezus zwraca się tymi słowami do Piłata:
«Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby
królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby
się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś
królestwo moje nie jest stąd». Jezus jest Królem i gorąco pragnie królować w
naszych sercach. Nie wyobrażajmy sobie jednak tego królowania na sposób
ludzki. Chrystus nie dominuje ani nie chce się narzucać, ponieważ nie przyszedł,
aby Mu służono, lecz aby służyć. Jego królestwo - to pokój, radość,
sprawiedliwość. Chrystus, nasz Król, nie oczekuje od nas pustych słów, lecz
czynów.
Chrystus powinien królować przede wszystkim w naszej duszy. Co
byśmy odpowiedzieli, gdyby nas zapytał: „A jak ty pozwalasz Mi w sobie
królować?”. Ja bym Mu odpowiedział, że aby mógł we mnie królować,
potrzebuję obfitości Jego łaski; tylko w ten sposób każde uderzenie mojego
serca, każdy mój oddech, najlżejsze spojrzenie, najzwyklejsze słowo,
najzwyczajniejsze odczucie przemienią się w hosanna dla mojego Króla,
Chrystusa. Jedni sprowadzają religię do mnóstwa zakazów albo zadowalają się
katolicyzmem połowicznym. Inni chcą odwrócić Pana Boga twarzą do ściany
albo umieścić Go w kąciku duszy. Wobec nich powinniśmy twierdzić naszymi
słowami i naszymi czynami, że pragniemy uczynić Chrystusa autentycznym
królem wszystkich serc..., również królem ich serc. Prośmy dziś naszego Króla,
aby uczynił nas pokornymi i gorliwymi współpracownikami w Bożym zamiarze
jednoczenia tego, co rozbite, ratowania tego, co utracone, porządkowania tego, w
co człowiek wprowadził nieporządek.
Obchodzimy dziś uroczystość Chrystusa Króla. Jeśli ktoś pojmowałby
królestwo Chrystusa jako program polityczny, nie zgłębił nadprzyrodzonego celu
wiary i byłby o krok od obarczenia sumień ciężarami, które nie pochodzą od
Jezusa, ponieważ Jego jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie. Miłujmy naprawdę
wszystkich ludzi; miłujmy nade wszystko Chrystusa, a wtedy nie będziemy mieli
innego wyjścia, jak tylko miłować uprawnioną wolność innych w spokojnym i
rozumnym współżyciu.
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