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UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
Z Ewangelii wg św. Jana (J 18,33b-37)
„Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś
Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy
to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o
Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem?
Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś
uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „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”. Piłat zatem
powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem
królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo
prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.
Jezus wyjaśnił Piłatowi, że Królestwo
Boże jest inne od królestw i potęg tego
świata. Tych dwóch rzeczywistości nie
powinno się ze sobą zrównywać. Nie
możemy służyć Bogu i mamonie w tym
samym zakresie. Owszem, potrzebujemy
dóbr materialnych w naszej ludzkiej
egzystencji: musimy mieć co zjeść, w co się
ubrać i gdzie mieszkać. Dobrze jest, gdy
wszystko to jest estetyczne i kiedy nasz byt
materialny na tym świecie jest zapewniony
na wystarczającym poziomie. Nie możemy

jednak zatrzymać się tylko na tym. Jezus
przed Piłatem powiedział wyraźnie, że Jego
królestwo nie jest z tego świata. My jako ci,
którzy wybrali Jezusa, też powinniśmy
starać się patrzeć w tym samym kierunku co
On.
PANIE, PROSZĘ CIĘ O WYCZUCIE I
ROZWAGĘ W SPRAWACH MATERIALNYCH.

TAK, ABYM ICH NIE PRZECENIAŁ, A
JEDNOCZEŚNIE UMIEJĘTNIE Z NICH
KORZYSTAŁ.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać
umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, spraw, aby
całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, Tobie służyło i bez
końca Ciebie chwaliło.
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PONIEDZIAŁEK –23.11.2015
7.00 - Za + Jana Stawarz w 30 dzień po śm.
18.00 - Za + córkę Justynę, + męża, ojca i dziadka Augustyna, ++ rodziców, teściów, dziadków i ++ z
pokryw.
- Za + Sławomira Nawrot w 30 dzień po śm.
WTOREK – 24.11.2015 – wsp. św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
7.00 - Za + Krzysztofa, ++ jego rodziców i ++ z rodziny.
18.00 - Za + męża i ojca Zbigniewa Wątrobę, ++ dziadków, ++ z rodziny obu stron oraz o błog. Boże i
zdrowie w rodzinie.
- Za + + rodziców dziadków, + Jerzego i ++ z pokrewieństwa.
ŚRODA – 25.11.2015
7.00 - Za + Emila, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
18.00 - Za ++ rodz. Bernarda, Wiktorię i Jadwigę, + Józefa Nowak, + Eryka i Alfreda, + Roberta
Król oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Za ++ Mariana, Gertrudę, Kazimierza, Stanisławę oraz za dusze w czyśćcu.
CZWARTEK – 26.11.2015
7.00 - Za + Emila, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
17.00 - Msza szkolna:
- Za + ojca Alojzego, ++ rodz. Teresę i Antoniego Patoła, + brata Józefa, + Halinę i ++ z
rodziny z obu stron.
- Za + mamę Mariannę Leśniak w rocz. śm., ojca Tadeusza, ++ z pokryw z obu stron oraz ++
Mariannę i Adama Maryniak.
PIĄTEK – 27.11.2015
7.00 - Za + ojca Bolesława w kol. rocz. śm, ++ braci Tomasza i Zbigniewa oraz d. w c.
18.00 - Za + Egelberta Gawlik w 1 rocz. śm. oraz za ++ z rodziny.
- Za + ojca, teścia, dziadka i pradziadka Feliksa w 20 rocz. śm, ++ jego rodziców i teściów.
SOBOTA – 28.11.2015
7.00 - Za + mamę Annę Lisek oraz za ++ z pokryw. z obu stron.
18.00 - Za + mamę Marię, ojca Grzegorza, + brata Jana, ciocie Rozalię, ++ dziadków z obu stron oraz
za ++ z rodziny Andrejko.
- Za + ojca Józefa Staroszczyk w kol. rocz. śm., + mamę Janinę oraz za ++ z rodziny Staroszczyk
i Nowak
I NIEDZIELA ADWENTU – 29.11.2015
7.00 - Za Parafian.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 80 rocz. ur. Elżbiety oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
- Do B Op. i MB Fatm…w int. Karola z ok. 14 rocz. ur., oraz o błog. Boże i zdrowie dla
rodziców, rodzeństwa i całej rodziny.
10.00 - Za + brata Andrzeja z ok. imienin oraz za ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
- Za ++ Mariannę i Jana Namyślak w kol. rocz. śm., ++ z rodziny z obu stron.
11.15 - Za ++ rodziców Annę i Antoniego Wilkos, ++ z rodziny Wilkos i Masełek oraz dusze w
czyśćcu.
- Za + męża, ojca i dziadka Andrzeja i ++ jego rodziców.
12.15 - Chrzest: Adam Wojciech Zaremba
15.00 - Za + mamę Zofię w rocz. śm, + ojca Henryka, ++ teściów Olgę i Tadeusza, ++ z rodziny i
pokryw.
- Za + mamę Katarzynę Oliwiak w 15 rocz. śm., ojca Albina, brata Ludwika i kuzyna Wacława
oraz ++ teściów Janinę i Włodzimierza i ++ z rodziny Oliwiak, Skakuj i Czaczkowski.
16.00 - Nabożeństwo adwentowe.
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♦ Niedziela - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Dzisiejsza

uroczystość kończy kolejny rok liturgiczny w Kościele. Dzisiaj za publiczne
odmówienie Aktu Poświęcenia Chrystusowi Królowi rodziny ludzkiej można
zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
O godz. 16.00 - nabożeństwo do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
♦ W kalendarzu liturgicznym wspominamy dzisiaj św. Cecylię, patronkę muzyki i
śpiewu kościelnego.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio, serdecznie
zapraszamy.
♦ Informujemy wszystkich zainteresowanych, że spotkanie biblijne odbędzie się w
tym tygodniu w środę o godz. 18.30 (po Mszy św. wieczornej).
♦ W czwartek przypada wspomnienie św. Jana Berchmansa, patrona liturgicznej
służby ołtarza. O godz. 17.00 Msza św. szkolna, która jest jednocześnie Mszą św.
wieczorną. Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców.
♦ W piątek o godz. 19.00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania (kl. III gim.).
♦ W sobotę o godz. 10.00 spotkanie wszystkich ministrantów i Dzieci Maryi.
O godz. 16.30 nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych.
Od godz. 17.00 do 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
♦ W niedzielę (29 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: udział we Mszy św. Roratniej, wspólny
rodzinny różaniec, 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 I Niedzielę Adwentu w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu o godz.
15.30 odbędzie się Ekumeniczna Modlitwa Młodych na którą zaprasza ks. Bp
Ordynariusz. Młodzież, która pragnie wziąć udział w modlitewnym spotkaniu
zgłasza się do ks. Arkadiusza, do czwartku włącznie.
♦ Od I Niedzieli Adwentu zapraszamy do sklepiku Caritas w domu katechetycznym
w którym będzie można nabyć: Pismo św., kartki świąteczne, pamiątki religijne, a
także opłatki wigilijne i świece „Caritas” w ramach wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom.
♦ W tym tygodniu rozpoczną się prace remontowe w kaplicy Miłosierdzia Bożego,
którą chcemy przygotować na Rok Miłosierdzia. Z woli Ojca św. Franciszka Rok
Miłosierdzia Bożego rozpocznie się w całym Kościele 8 grudnia, w Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP.
♦ Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. W przyszłą niedzielę
kolekta będzie przeznaczona na remont kaplicy Miłosierdzia Bożego, a przed
kościołem będzie zbiórka do puszek na przedświąteczną pomoc dla ubogich
mieszkańców naszej parafii.
♦ Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych nowym tygodniu.
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JEZUS CHRYSTUS KRÓLEM WSZECHŚWIATA
Słowo „Bóg” wskazuje na Tego, od którego wszystko zależy,
a który sam nie podlega nikomu. Bóg jest Stwórcą, to znaczy, że
stworzył wszystko, co istnieje. Filozofowie powiedzą, że Bóg to
najwyższy Byt nieskończony, który istnieje wiecznie; nie ma
przyczyny, sam będąc przyczyną wszystkich bytów skończonych.
Bóg jest także Panem historii, która zmierza – pomimo naszych
grzechów – do przewidzianego przez Opatrzność spełnienia. Biblia
wyraża te prawdy, używając różnych określeń, w tym m.in.
„Król”, „Władca”. „Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem”
– stwierdza prorok Daniel. „Twój tron niewzruszony na wieki” –
woła psalmista. W Apokalipsie św. Jana natomiast czytamy:
„Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który był i który przychodzi,
Wszechmogący”. Bóg nie jest jednak absolutnym Despotą, lecz Wspólnotą Trzech Boskich Osób.
Jezus Chrystus, którego czcimy jako Króla Wszechświata, nie wziął sam sobie władzy, ale ją
otrzymał. Od kogo? Od Boga Ojca, który nie zatrzymuje niczego dla siebie, ale wszystko daje
Synowi. Ta ciągła wymiana między Ojcem i Synem dokonuje się w Duchu Świętym, który jest
miłością Ojca i Syna w Osobie. Królowanie Chrystusa musi być zatem widziane w
perspektywie miłości i miłosierdzia. Bo Bóg jest odwieczną miłością w sobie i nieodwołalną
miłością do nas. Stąd paradoks dzisiejszej Ewangelii. Jezus potwierdza, że jest Królem, w
sytuacji, w której bynajmniej nie wygląda na króla. Wszak zostaje oskarżony i grozi mu
śmierć. Jednak słowa: „królestwo moje nie jest z tego świata” nie oznaczają, że Chrystus nie ma
władzy nad światem, ale że sprawuje ją w sposób całkowicie inny niż władcy ziemscy. Ów
sposób został nam objawiony w męce krzyżowej i zmartwychwstaniu. Grzesznicy krzyżują Syna
Bożego, drwią z Niego. Jezus zaś modli się do Ojca: „Przebacz im...”. Potem umiera, ale
zmartwychwstaje. Tym samym pokazuje swą nieogarnioną królewską moc. Moc miłości i
miłosierdzia.
W dzisiejszą uroczystość warto postawić sobie pytanie: Czy rzeczywiście uznaję, że
Jezus Chrystus jest Królem mojego życia? Nie królem abstrakcyjnym, ale takim, którego
panowanie dotyczy konkretnie mojej osobistej historii, moich życiowych wyborów.
Benedykt XVI w swej znakomitej książce wywiadzie „Światłość świata” przekonuje nas o
„konieczności, aby Bóg znowu znalazł się na pierwszym miejscu, by słowa Boga uznać za coś
realnego i pozwolić im oświecać nasze życie”. Innymi słowy, przekonuje nas do osobistego,
egzystencjalnego przeżywania prawdy o Chrystusie Królu.
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