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XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 21,5-19)

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona
pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział:
”Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie
kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. Zapytali
Go: ”Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak,
gdy się to dziać zacznie?”. Jezus odpowiedział: ”Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono.
Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: »Ja jestem« oraz »nadszedł
czas«. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach.
To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do nich:
”Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia
ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.
Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was
do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów
i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie
sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę
i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się
sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych
z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści
u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze
życie”.
Dzięki wytrwałości zyskamy życie
Czy napawa nas lękiem świadomość,
że oto na naszych oczach wypełniają
się słowa Jezusa, zapowiadające koniec
świata? Tajfuny na Dalekim Wschodzie,
prześladowania chrześcijan na Bliskim
Wschodzie, w tym wydawanie uczniów
Chrystusa i wtrącanie do więzienia,
zadawanie śmierci dzieciom przez rodziców,
a także rodzicom przez ich dzieci oraz

nienawiść żywiona do chrześcijan - to
przykładowy serwis informacyjny.
Przed końcem roku liturgicznego Jezus
zwraca naszą uwagę na koniec świata. Mówi
jednak o tym nie po to, aby wzbudzać lęk,
lecz przeciwnie - wielką nadzieję. Zapewnia
On, że wśród najgorszych kataklizmów nie
zginie nawet włos z waszej głowy. Mamy
być wytrwali, bo dzięki temu zyskamy życie.
Ks. Mariusz Szmajdziński
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PONIEDZIAŁEK – 14.11.2016 – Wspom. bł. Marii Luizy Merkert
7.00 - Za † żonę Gerdę Woźnica, †† rodziców, 2. braci, †† z rodz. Woźnica i Piontek, † wnuczkę Marię oraz
d. w c.
- Do Miłosierdzia Bożego w int. Antoniny oraz za † męża, dzieci i †† z rodziny.
18.00 - Za †† męża Stanisława Szewczyka w 28.rocz. śm., córkę Wiesławę Łazarczyk w 6. rocz. śm., siostrę
Janinę Mateja oraz †† z rodz. z obu stron.
WTOREK – 15.11.2016
7.00 - Za † Mariana w kol. rocz. śm., †† z rodz. i pokrew. i d. w c.
18.00 - Za † Zofię Gałka w 1. rocz. śm.
- Za † bratową Beatę.
ŚRODA – 16.11.2016 – Święto rocznicy poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu
7.00 - Za † Cecylię Zielaskiewicz w 30. dzień po śm.
18.00 - Za †† dziadków Albinę i Tomasza Konopka, †† rodziców z obu stron i d. w c.
- Za †† z rodziny Czernik, Kandziora i Nowak.
CZWARTEK – 17.11. 2016 – Wspom. św. Elżbiety Węgierskiej
7.00 - Do B. Op. , MB Fatm i św. o. Pio…w int. Wiesława z ok. kol. rocz. ur. oraz o Boże błog. dla całej
rodziny.
16.30 - Msza św. szkolna
18.00 - Za †† rodziców Kazimierę i Bronisława Lelickich, †† dziadków z obu stron oraz †† z rodz.
Modrzejewskich i Lelickich.
- Za † Marię Pawliczek w 1. rocz. śm. oraz za †† rodziców i rodzeństwo i d. w c.
PIĄTEK – 18.11.2016 – Wspom. bł. Karoliny Kózkówny
7.00 - Za † Genowefę Różycką, † Danielę Różycką i †† z rodziny.
18.00 - Za † męża i ojca Bogdana w 2. rocz. śm., †† rodziców Stefanię i Władysława w kol. rocz. śm., oraz
zdrowie i Boże błog. w rodzinie.
- Za † Jana Korzeniec z ok. 1. rocz. śm., †† z rodz. Korzeniec i Rakoczy.
19.00 - Nabożeństwo młodzieżowe.
SOBOTA – 19.11.2016 – Wspom. bł. Salomei
7.00 - Za †† Irenę, Bożenę i Eugeniusza.
14.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Józefa z ok. 80. rocz. ur. z prośbą o dalszą pomoc i Boże błog.
w rodzinie.
18.00 - Za † męża Franciszka Kubik w 22. rocz. śm., oraz za † brata Ks. Antoniego Kubik, ich †† rodziców,
† ks. prałata Antoniego Jokiel oraz †† z rodz. Kubik, Moczygęba i Chudalla.
- Za † mamę Ingę Grzesik, siostrę Hankę, męża Huberta, szwagra Jana, †† rodz. Helenę i Teofila
Pawełek.
- W intencji ministrantów, ich rodziców, dziadków i rodzeństwa.
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.11.2016 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
7.00 - Do B. Op., MB Fatm i św. o. Pio…w int. Aliny z ok. ur. oraz o Boże błog. w rodzinie.
8.30 - Za †† mamę Stefanię w 2. rocz. śm., ojca Piotra i d. w c.
- Za †† męża Edmunda Bogackiego, syna Janusza, synowa Teresę i †† z rodz.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Marka z ok. 25. rocz. ur. oraz o Boże błog. i zdrowie dla całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Jadwigi i Czesława z ok. 35. rocz. ślubu oraz o Boże błog. dla całej
rodziny.
11.15 - Za †† z rodz. Kozołup, Kozak i Zasada.
- Do B. Op. i MB Fatm…z ok. 80. rocz. ur. oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
15.00 - Za †† rodziców i teściów Stanisławę i Franciszka Marciniszyn, brata Władysława, kuzyna Stanisława,
†† z rodz. Marciniszyn, Hordyskich i d. w c.
- Za †† rodziców, teściów i dziadków Agnieszkę i Stefana Maciołek, szwagrów Jana i Andrzeja,
siostrę Eleonorę, †† z rodz. Szczędzina i d. w c.
16.00 - Nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla.
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1. NIEDZIELA XXXIII ZWYKŁA Dzisiejsza niedziela jest dniem solidarności z Kościołem
prześladowanym pod hasłem: Pokój dla Iraku. Antychrześcijański terror trwa nieustannie na
wszystkich kontynentach świata. Chrześcijanie prześladowani wołają o pomoc i proszą
o modlitwę szczególnie w Syrii i Iraku.
2. Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy Dzień Matki Bożej Fatimskiej. Z tej okazji będzie
dodatkowa Msza św. o godz. 18.00 za wszystkich wiernych zmarłych polecanych naszym
modlitwom w wypominkach. Dzisiaj nie będzie nabożeństwa o godz. 16.00. Zapraszamy na
wieczorny różaniec fatimski o godz. 19.00.
3. W poniedziałek obchodzimy wspomnienie błog. Marii Luizy Merkert.
4. W środę obchodzimy Święto Rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu.
W tym dniu przypada także Dzień Papieski, rano i wieczorem modlitwy do Św. Jana Pawła II.
Po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce katechetycznej.
5. W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna, zapraszamy dzieci i rodziców.
6. W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego , zapraszamy na nabożeństwo
w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
7. W piątek 18 listopada o godz. 19.00 w parafii Dolna czuwanie modlitewne dla młodzieży
ze wszystkich parafii dekanatu Strzelce Opolskie. Zachęcamy młodzież z naszej parafii do
licznego udziału. Wyjazd autokarem z parkingu przy parafii o godz. 18.30.
8. W sobotę o godz. 9.30 spotkanie dla kandydatów na ministrantów. O godz. 10.00
spotkanie dla Dzieci Maryi. O godz. 16.30 w auli parafialnej spotkanie z rodzicami
ministrantów, a po nim o godz. 18.00 uroczysta Msza św. w int. ministrantów, rodziców,
dziadków i rodzeństwa.
9. W niedzielę obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Zgodnie z decyzją
Episkopatu Polski, we wszystkich kościołach, na każdej Mszy św. będzie odmówiony
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. W tym tygodniu codziennie po Mszy
św. wieczornej nowenna jako duchowe przygotowanie do uroczystości Chrystusa Króla.
10.W kancelarii można zamawiać Msze św. na rok 2017. Pamiętajmy o swoich rocznicach
i jubileuszach, a także o rocznicach bliskich zmarłych.
11.W niedzielę 27 listopada ( tj. za dwa tygodnie ) rozpoczyna się w Kościele czas adwentu.
Zachęcamy parafian do pielęgnowania w swoich domach pięknych zwyczajów adwentowych.
12.Parafialny Zespól Caritas zwraca się z prośbą o odzież zimową dla najbiedniejszych.
Potrzebne są kurtki, spodnie, płaszcze, swetry i buty. Wymienione rzeczy można przynosić
w każdą środę od godz. 17.00 do 19.00.
13.Spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania: klasy II Gimnazjum - Grupa I
w poniedziałek o godz. 19.00 - Grupa II we wtorek o godz. 19.00. Prosimy na spotkanie
przynieść ze sobą Pismo Święte.
Gimnazjum klasy III – we wtorek o godz. 19.00
14.Wszystkim dobroczyńcom składamy serdeczne podziękowanie za złożone dzisiaj ofiary.
W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na przedświąteczną pomoc dla
najbiedniejszych mieszkańców naszej parafii. Za każdy gest dobroci i życzliwości składamy
gorące Bóg zapłać. Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - 20 listopada,
niedziela
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to ostatnia
niedziela zamykająca rok liturgiczny, przed I niedzielą Adwentu, która
rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Zgodnie z nakazem Piusa XI we
wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed
wystawionym Najświętszym Sakramentem odmawiamy Litanię do
Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt Poświęcenia Rodzaju
Ludzkiego Najświętszemu Sercu. Za publiczne odmówienie Aktu
poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi w uroczystość
Chrystusa Króla można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
W 1920 r. w Polsce Akt Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa został dokonany
przez Prymasa Polski kard. Edmunda Dalbora na Jasnej Górze.
W 1921 r., czyli rok później, akt intronizacji został odnowiony w Krakowie w bazylice
Najświętszego Serca Pana Jezusa z udziałem całego Episkopatu Polski wraz z ponad
stutysięczną rzeszą wiernych.
11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego papież Pius XI encykliką "Quas
Primas" wprowadził do kalendarza liturgicznego Uroczystość Chrystusa Króla. Uroczystość ta
miała w swoim charakterze przeciwstawić się ówczesnym silnym tendencjom ateistycznym
i laickim i wskazywała na Chrystusa jako Króla mającego władzę nad człowiekiem i całym
światem.
19 listopada 2016 r., w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechświata, w podkrakowskich Łagiewnikach nastąpi zgodnie z decyzją Episkopatu
Polski ogólnopolski akt przyjęcia królowania Chrystusa i poddania się pod Jego Boską
władzę.
W 1951 r. trzeci raz w Polsce uznania Jezusa Królem Polski dokonał Prymas
Tysiąclecia, abp Stefan Wyszyński w ukryciu przed władzami komunistycznymi, w święto
Chrystusa Króla ślubował w imieniu narodu polskiego. Początkowo uroczystość obchodzono w
ostatnią niedzielę października. Po reformie liturgicznej w 1969 r. uroczystość została
przeniesiona na ostatnią niedzielę roku kościelnego. Umieszczenie tej uroczystości na końcu
kalendarza wiąże się z biblijnym rozumieniem czasu i odzwierciedla zarazem sens roku
liturgicznego, który jakby odtwarza najważniejsze zdarzenia w dziejach zbawienia.
Króluj nam Chryste, bośmy Twoje syny,
Bośmy Najdroższą Kwią Twą odkupieni,
Na łaski Twojej wzniesieni wyżyny
I do wiecznego szczęścia przeznaczeni!
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