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NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA
Ewangelia wg św. Mateusza (25,31-46)
„…odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie,
błogosławieni Ojca mojego, weźcie 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? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. (…)”.
„Byłem głodny, spragniony, obcy i nagi, i
słaby i uwięziony. Coście uczynili jednemu z
tych maluczkich, Mnie uczyniliście. I dlatego –
powiada – chodźcie tu, błogosławieni Ojca
mego”. Czego uczymy się z tych słów? Ze
błogosławieństwem
jest
troskliwe
zachowywanie przykazań, przekleństwem zaś
opieszałość wobec przykazań. Kochajmy
błogosławieństwa,
uciekajmy
przed
przekleństwem, gdyż od nas zależy dowolne
wybranie jednego lub drugiego. Albowiem do
czego przychylimy się z ochotą, w tym trwać
będziemy.
Dlatego
zjednajmy
sobie
błogosławieństwa Pan, który staranie o biednych
poczytuje za staranie o Niego samego, a czyńmy
to zwłaszcza teraz, kiedy przykazanie ma obfity
materiał do stosowania go w obecnym życiu,
ponieważ wielu potrzebuje rzeczy niezbędnych,
wielu czuje brak zdrowia ciała, które im
zniszczyła złośliwa choroba. A zatem przez
troskliwość o nich zjednamy sobie spełnienie
dobrej obietnicy. Sam Pan aniołów i Król
niebiańskiej szczęśliwości stał się dla ciebie
człowiekiem i wziął na siebie to niewonne i
brudne ciało wraz z uwięzioną w nim duszą, aby
uleczyć twe cierpienia swym dotknięciem; ty
zaś będąc tej samej natury, co chory, uciekasz

przed człowiekiem tego samego rodzaju? Nie,
bracie! Niechaj ci się nie podoba takie złe
postępowanie! Poznaj, kim jesteś i z kim tak
postępujesz! Tak postępujesz z ludźmi, będąc
człowiekiem nie mającym w sobie nic
osobliwego, co by nie istniało we wspólnej
ludziom naturze. Nie przesądzaj naprzód
przyszłości, gdyż przez to, że potępiasz
cierpienia widoczne na razie w obcym ciele,
wydajesz niepewny wyrok na całą naturę
ludzką. A ty uczestniczysz w tej naturze na
równi ze wszystkimi innymi. Miejże więc
wzgląd na jakby na wspólną sprawę!...
Czy dla uniknięcia grzechu przeciw prawu
natury wystarczy tyle, że się tylko opłakuje
przypadłości tej natury? Że się człowiek
wzrusza na jej wspomnienie? Czy też potrzeba
nam czynu, który by pokazał współczucie dla
takich nieszczęśników i miłość do nich?
Czynów potrzeba! Wszak czym są rysowane
kontury w oderwaniu od rzeczywistych
przedmiotów, tym są słowa bez uczynków. Pan
powiada, że zbawienie leży nie w słowach, lecz
w wykonywaniu zbawiennych uczynków.
Przeto należy nam się zabrać do spełniania
przykazania danego nam ze względu na
nich…(św. Grzegorz z Nyssy, zm. 394 r.).
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PONIEDZIAŁEK – 21.11.2011- wsp. Ofiarowania NMP
7.00 - Do Bożej Op. i MB Nieustającej Pomocy z ok. 83 rocz. ur. Marii oraz o błog. Boże dla
dzieci i ich rodzin.
18.00 - Za + ciocię Władysławę w rocz. śm. i dusze w cz. c.
- Za+ męża Stanisława Śledź w dniu ur., ++ jego rodziców Zofię i Franciszka++ z rodz.
Lulkowskich.
WTOREK – 22.11.2011 – wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
7.00 - Do Miłosierdzia Bożego o łaskę przemiany i nawrócenia dla syna alkoholika.
18.00 - Za + mamę Annę Demczyna w rocz. śm., ++ z rodziny Demczyna, Kłosowski i
Młodzianowski.
- Za ++ rodziców Irenę i Tadeusza, ++ z rodziny Wasiak, ++ rodziców Marię i Józefa oraz za
++ z rodziny Rurynkiewicz i za ++ dziadków.
ŚRODA – 23.11.2011
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15 - Msza szkolna.
18.00 - Za + Edwarda Czapla w 7 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny Kapica,
Mandok, Cichoń, Ploch i dusze w cz. c.
- Za + córkę Justynę, + mężą, ojca, dziadka Augustyna, rodziców, teściów, dziadków i ++ z
pokrew.
CZWARTEK – 24.11.2011 – wsp. śśw. męczenników Andrzeja Dung-Lac, i Towarzyszy
7.00 - Za + syna Eugeniusza, ++ z rodziny i pokrewieństwa i dusze w czyśćcu.
18.00- Za + Anielę Paluszczak w I rocz. śmierci.
PIĄTEK – 25.11.2011
7.00 - Za ++ Jerzego, Antoniego i Krystynę i wszystkich ++ z rodziny.
18.00 - Za + syna Waldemara w 14 rocz. śm. oraz za ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fat.i św. Aniołów stróżów.... z ok. 12 rocz. ur. Karoliny.
SOBOTA – 26.11.2011
7.00 - Msza św. dziękczynna w pewnej intencji.
18.00 - Do B. Op. i MB Nieustającej Pomocy z ok. 33 rocz. chrztu córki Katarzyny i 5 rocz. ślubu
syna Krzysztofa i ich współmałżonków oraz o opiekę Anioła Stróża dla ich dzieci
Magdaleny, Łukasza i Wiktora.
- Za + ojca Alojzego w 10 rocz. śm., ++ rodziców Antoniego i Teresę Patoła, brata Józefa,
Halinę Patoła, szwagrów Bernarda, Jana, ++ dziadków i ++ z pokrew. Stellmach, Woźniak,
Gawlik i Patoła
NIEDZIELA – I Adwentu – 27.11.2011
7.00 - Za + matkę Marię Bombelka z ok. ur.
8.30 - Za + ojca Jerzego Szopa w 20 rocz. śm., ++ dziadków Bronisławę i Józefa Frank, teściów
Wilhelma i Marię Szopa, wszystkich ++ w rodzinie Szopa i dusze w cz. c.
10.00 - Za + Mariannę Namyślak w 20 rocz. śmierci, + Jana Namyślak i z rodziny.
- Za + teściową Romanę , ++ z rodziny i dusze w cz.
11.15 - Za + księdza Stanisława Małaczyńskiego, ++ kapłanów, za ++ z rodziny i pokrewieństwa
- Za + męża Zdzisława Osuch, ++ z rodziny i dusze w cz.
15.00 Za + mamę Katarzynę Oliwiak, ojca Albina, brata Ludwika i wszystkich ++ z
rodziny Oliwiaków, Skakuj, Czaczkowski
16.0 - Nabożeństwo.

Gazetka parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

3

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA. Dzisiejsza
uroczystość kończy kolejny rok liturgiczny w Kościele. Dzisiaj za odmówienie publiczne Aktu
Poświęcenia Chrystusowi Królowi rodziny ludzkiej można zyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami.
O godz. 16.00 Nabożeństwo do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
W poniedziałek obchodzimy wspomnienie Ofiarowania Najśw. Maryi Panny. O godz.
18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio. Po Mszy św. będzie można nabyć dwumiesięcznik
„Głos Ojca Pio”.
We wtorek wspomnienie św. Cecylii, patronki śpiewu i muzyki kościelnej.
W środę o godz. 8.15 Msza św. szkolna.
W tym tygodniu nie będzie spotkania dla kandydatów do Bierzmowania.
W czwartek po Mszy św. wieczornej będzie spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych.
Rodziców zapraszamy już na Mszę św. wieczorną o godz. 18.00. Po spotkaniu będą do
nabycia książeczki i różańce dla dzieci komunijnych.
W niedzielę (27 listopada) rozpoczyna się w Kościele Adwent. Adwent jest okresem
przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego i oczekiwania na drugie przyjście Chrystusa,
które nastąpi na końcu czasów. Warto już dziś zastanowić się, jak owocnie przeżyć tegoroczny
Adwent, by był to czas błogosławiony i owocny dla nas i dla naszych rodzin. Pielęgnujmy w
naszych domach i rodzinach piękne zwyczaje adwentowe.
W Pierwszą Niedzielę Adwentu o godz. 16.00 nabożeństwo z poświęceniem wieńców
adwentowych i lampionów.
W przyszłą niedzielę w kościele seminaryjno – akademickim w Opolu, o godz. 15.30
odbędzie się Ekumeniczna modlitwa młodych na którą serdecznie zaprasza ks. Biskup
Andrzej Czaja. Myślą przewodnią spotkania będą słowa św. Pawła, Apostoła Narodów: „ Nie
daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz. 12.21).
Od przyszłej niedzieli zapraszamy do kącika sprzedaży w domu katechetycznym. Do
nabycia będą świece wigilijne, kartki świąteczne, dewocjonalia i opłatki.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej a szczególnie polecamy Gość Niedzielny.
Dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary duchowe i
materialne na potrzeby naszej parafii i diecezji. Dziękujemy za życzliwą pomoc i troskę o
dobro naszej wspólnoty parafialnej.
Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na świąteczną pomoc dla osób potrzebujących
pomocy.
Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych nowym tygodniu.
Pogrzeb: + Bryś Henryk, lat 56, zam. ul. Sosnowa 4/5 (ostatnio przebywał w D.P.S
w Szymiszowie ). Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 12.00.
Wieczny odpoczynek….
Wędruj przez życie radośnie, z sercem szczerym i otwartym, dążąc wzwyż
tak, jak tylko możesz. A kiedy nie można ustawicznie utrzymać tej świętości, to
przynajmniej nigdy nie trać odwagi i zaufania do Boga.
Św. Ojciec Pio.
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WYOBRAŻENIA

CHRYSTUSA

KRÓLA

Uroczystość Chrystusa Króla, którą obchodzimy w ostatnią
niedzielę roku kościelnego, przypomina nam wielką godność Chrystusa
jako Władcy i Pana. Jego królestwo jest wieczne i powszechne – jest to
królestwo prawdy i sprawiedliwości, miłości i pokoju, które trwać będzie
wiecznie. Chrystus jest królem na wieki wieków, Królem królów, Panem
panujących, Wodzem wodzów. Dziś w większości państw sami
obywatele wybierają panującego; inaczej jest w królestwie Chrystusa –
nie my wybieramy, lecz Chrystus wybiera sobie swój lud: „Nie wyście
Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15,16). Tytułem króla nazywa
Chrystusa już Pismo Święte. Sama idea kultu Chrystusa Króla
rozpowszechniła się w IV w. na Soborze Nicejskim, który zajmował się
m.in. Boską i ludzką naturą Chrystusa. To stwierdzenie znalazło odbicie w liturgii i sztuce.
Najpopularniejszym przedstawieniem we wczesnochrześcijańskiej sztuce jest właśnie ukazanie
Chrystusa jako władcy – Pantokratora – w pozycji siedzącej lub stojącej z uniesioną prawą
ręką (gest błogosławieństwa) i ze zwojem pisma w lewej dłoni. Okres romański wytworzył
odrębny układ tronującego Zbawiciela siedzącego i błogosławiącego prawą ręką, w lewej
trzymającego księgę, na której widnieją greckie litery alfa i omega – początek i koniec. Od
Boga wszystko bierze swój początek i w Bogu wszystko się kończy. Często ukazywano
Chrystusa w towarzystwie słońca i księżyca, z zastępami aniołów czy między czterema
Ewangelistami lub ich symbolami. Pasyjny nurt w sztuce wytworzony w średniowieczu
ukazywał Chrystusa jako triumfatora nad śmiercią przez krzyż.
Najstarszy polski ślad kultu Chrystusa Króla znajdujemy w modlitewniku Gertrudy –
wnuczki Bolesława Chrobrego. Chrystus ukazany jest tam na tronie, w stylu bizantyjskim,
gdyż Gertruda była żoną księcia kijowskiego. U stóp tronu zostały przedstawione postacie
książąt, którym Chrystus Król nakłada koronę w obecności świętych. Odnotowano jeszcze
jeden ślad Jego kultu w Polsce – jest to patena z Płocka z 1238 r. Widnieje na niej obraz
Chrystusa Króla na tronie, z królewską koroną i w królewskich szatach. Wokół
Chrystusowego tronu zebrana jest cała rodzina Piastów mazowieckich.
Sztuka gotycka ukazuje nowy, nieznany aspekt władzy królewskiej – król jako władca i
sędzia. Powstaje w tym czasie wiele malowideł ukazujących Sąd Ostateczny. W następnych
wiekach prądy w sztuce poszerzały znane już akcenty. Dopiero wiek XIX połączył kult
Chrystusa Króla z rozwijającym się nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W
1925 r. za pontyfikatu Piusa XI, zgodnie z jego hasłem przewodnim Odnowa wszystkich w
Chrystusie, ustanowiono święto Chrystusa Króla, które stało się najważniejszym świętem
Akcji Katolickiej, potężnego ruchu apostolstwa świeckich; Stolica Apostolska upatrywała w
nim sposób przezwyciężenia laicyzacji. W wieku XX zaczęto także czcić Chrystusa jako Króla
Miłosierdzia. Pan Jezus, objawiając się św. s. Faustynie Kowalskiej, powiedział: „Mów
światu, że jestem Królem Miłosierdzia. Zanim przyjdę jako sprawiedliwy Sędzia, daję ludziom
czas miłosierdzia”.
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