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UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. (Mt 25,31–46)
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«. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: »Idźcie precz ode
mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny,
a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie
przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a
nie odwiedziliście mnie«. Wówczas zapytają i ci: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym
albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie
usłużyliśmy Tobie?«. Wtedy odpowie im: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego
nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili«. I pójdą ci na
mękę
wieczną,
sprawiedliwi
zaś
do
życia
wiecznego”.

NIEMIŁOSIERNY
Odejdźcie ode Mnie, przeklęci. Czasami nam
się wydaje, że słowa Jezusa są pełne
łagodności, miłosierdzia, dobroci i przez to są
miękkie,
dla
wszystkich
dostępne,
a tymczasem Jezus potrafił wypowiadać
słowa twarde i ostre. Nie możemy swojej
relacji
z Bogiem układać na dwóch płaszczyznach.
Jestem już w grzechu czy jeszcze nie. Możesz

nie być w grzechu, możesz wypełnić całe
prawo, ale równocześnie możesz nie
wypełniać uczynków miłosierdzia i wtedy Bóg
powie ci, abyś odszedł Mu sprzed oczu.
Panie, Twoje królestwo przychodzi
niepostrzeżenie, lecz mogę doświadczyć jego
obecności w napotkanym człowieku. Daj mi
serce gotowe przyjąć każdego
potrzebującego brata, by w Nim zobaczyć
Ciebie i razem z Tobą królować na wieki.

PORZĄDEK MSZY
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PONIEDZIAŁEK – 27.11.2017
7.00 - Za † Joannę Żurek w 30 dz. po śm.
18.00 - Za † ojca Ignacego w dniu ur., †† z rodz., † siostrę Janinę
- Za † mamę Mariannę Leśniak w 5 r. śm., ojca Tadeusza, †† dziadków, †† z rodz. z obu str.,
†† Mariannę i Adama Maryniak
WTOREK – 28.11.2017
7.00 - Za + Krzysztofa, ++ jego rodziców, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za †† rodz. Łucję i Bernarda Ledwig w r. śm., teścia Zdzisława, †† dziadków z obu str.
- Za † mamę Marię, ojca Grzegorza, brata Jana, ciocię Rozalię, dziadków z obu stron oraz o błog.
Boże w rodzinie.
ŚRODA – 29.11.2017
7.00 - Za † zięcia Zbigniewa Kosik w 30 dz. po śm.
18.00 - Za † mamę Zofię w r. śm., ojca Henryka, siostrę Marię, teściów Olgę i Tadeusza, †† z rodz.
i pokrew.
- Za † ojca, teścia, dziadka i pradziadka Feliksa w 22 r. śm., jego †† rodz. i teściów
CZWARTEK – 30.11.2017 – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA AP.
7.00 - Za †† rodz. Annę i Antoniego Wilkos, †† z rodz. Wilkos i Masełek, d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Prezydenta Andrzeja Dudy z ok. im. oraz o bł. B. i opiekę Matki
Bożej dla Jego najbliższych.
16.30 - Msza szkolna
18.00 - Za † Andrzeja Kot w dniu im., jego †† rodziców, braci, teściów, †† z rodz.
- Za † tatę Andrzeja w dniu im., †† z rodz.
19.00 - Spotkanie biblijne
PIĄTEK – 01.12.2017 – I PIĄTEK
7.00 - W int. czcicieli NSPJ oraz dobrodziejów, budowniczych i fundatorów naszego kościoła
- Za †† rodz. Feliksę i Stanisława Kuszyk, †† z rodz. Pydyś, Zoruk, Dąbrowski
15.00 - Godzina Miłosierdzia i adoracja Najśw. Sakramentu
18.00 - Za † mamę Annę Lisek z ok. urodzin.
- Za † Kazimierza Lendzioszek (od Marianny z rodziną)
SOBOTA – 02.12.2017 – I SOBOTA
7.00 - W int. czcicieli NMP i wspólnotę Żywego Różańca oraz †† z tej wspólnoty
- Za † Elżbietę Pawlar, Marię Widawka, †† z rodz. Widryński, Marcinek, Kubik, Pawlar, d.w c
18.00 - Za †† rodz. Antoniego i Józefę, braci Władysława, Michała, Józefa, Mieczysława, siostrę Teresę,
†† Barbarę i Piotra Sasin
- Za † męża i ojca Jana Korzeniec w 2 r. śm., †† z rodz. Korzeniec, Rakoczy
I NIEDZIELA ADWENTU – 03.12.2017
7.00 - Za † Mariana Buczak w k. r. śm., †† z rodziny, pokr. d. w c.
8.30 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Łucji Juszczak z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Barbary z ok. 75 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
10.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Karola z ok. 16 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
- Za †† rodz. Jana i Mariannę Namyślak, †† z rodziny.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Magdaleny z ok. 30 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
11.15 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Eryki z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. dla dzieci z rodz.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Elżbiety i Franciszka Koziarskich z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B.
w rodzinie.
12.15 - Chrzest: Emilia Pyka
15.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Jadwigi z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Renaty z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
16.00 - Nabożeństwo adwentowe

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 26.11.-3.12.2017
1. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Mija rok od proklamacji
Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. O godz. 16.00 nabożeństwo i uroczyste
odnowienie Jubileuszowego Aktu, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
3. W czwartek obchodzimy święto świętego Andrzeja Apostoła. O godz. 16.00 miesięczna spowiedź św. dla
dzieci przed I Piątkiem i przed rozpoczęciem Adwentu. O godz. 16.30 Msza św. szkolna, zapraszamy
dzieci i rodziców.
 Okazja do spowiedzi św. od godz. 17.00 do 18.00.
 Po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce domu parafialnego.
4. I Piątek miesiąca - w naszej parafii to Dzień Miłosierdzia Bożego.
 O godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa i dobroczyńców naszej parafii i budowniczych
kościoła.
 O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego i adoracja Najśw. Sakramentu.
 O godz. 17.30 nabożeństwo wynagradzające.
 Okazja do spowiedzi św. od godz. 17.00 do 18.00.
5. I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny.
 O godz. 6.30 różaniec wynagradzający i Msza św. w int. wspólnoty Żywego Różańca oraz czcicieli Matki
Bożej. Po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych.
 O godz. 10.00 spotkanie dla ministrantów i Dzieci Maryi przed rozpoczęciem adwentu.
 O godz.16.30 nauka dla rodziców i chrzestnych.
 Od godz. 17.00 Adoracja i okazja do spowiedzi.
6. Odwiedziny chorych w domach odbędą się w sobotę 16 grudnia.
7. W niedzielę (3 grudnia) rozpoczyna się w Kościele Katolickim Adwent, który jest liturgicznym okresem
przygotowania do Narodzenia Pańskiego i oczekiwania na ponowne przyjście Chrystusa na końcu czasów.
Szczególnym akcentem adwentowego czuwania jest Msza św. Roratnia.
 Dzieci przychodzą na Roraty z lampionami, dorośli przynoszą ze sobą świece.
 W niedzielę o godz. 16.00 nabożeństwo adwentowe z błogosławieństwem wieńców adwentowych, świec
i lampionów.
8. W I Niedzielę Adwentu 3 grudnia o godz. 16.00 w kościele seminaryjno-akademickim odbędzie się
Ekumeniczna Modlitwa Młodych. Towarzyszyć jej będzie motto: „Ducha nie gaście!”. Do udziału w tym
modlitewnym spotkaniu Biskup Opolski zaprasza młodzież i wiernych całej diecezji.
9. Zespół CARITAS organizuje w pawilonie handlowym KAUFLAND, w dniach od 27 listopada do 10 grudnia,
zbiórkę żywności na świąteczną pomoc dla osób ubogich i potrzebujących pomocy. Zakupione dary można
będzie składać do specjalnie przygotowanego kosza.
10. Małżonków naszej parafii zapraszamy do udziału w adwentowych rekolekcjach, które w ramach
Remontu Małżeńskiego pod hasłem „Mocni Duchem” odbędą się w dniach 15-17 grudnia 2017 roku w
kościele seminaryjnym w Opolu. Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godz. 20.00. Tegoroczną edycję
rekolekcji poprowadzi Michał Frąckowicz, osoba świecka a zarazem rekolekcjonista, prywatnie nauczyciel
i wychowawca.
11. W kąciku sprzedaży w domu katechetycznym są już do nabycia: świece wigilijne, kartki świąteczne,
dewocjonalia i opłatki wigilijne (opłatki wigilijne są już pobłogosławione).
12. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce samolotowej do Rzymu i San Giovanni Rotondo z okazji 50
rocznicy śmierci Św. Ojca Pio, która odbędzie się w dniach od 26 czerwca do 3 lipca 2018 roku. Spotkanie
organizacyjne odbędzie się w II Niedzielę Adwentu (10 grudnia) o godz. 16.30. Zapisy na pielgrzymkę
w kancelarii parafialnej.
13. Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za każdy gest dobroci
i życzliwości, dziękujemy także za ofiary duchowe i materialne. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek
na pomoc dla ubogich i potrzebujących pomocy. Życzymy pięknej i dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa
Bożego na zbliżający się czas adwentowego czuwania.

ADWENT
Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to
okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od
I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia
Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami
uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24
grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne
niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w
każdym nowym roku liturgicznym.
Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku
oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od
początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego,
w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie
księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.
Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez
których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego
Syna: Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza. Adwent to czas radosnego oczekiwania na
spotkanie z Panem i przygotowania się do niego przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego
Kościół zachęca do udziału w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty
i pojednania. Adwent nie jest jednak w sensie ścisłym czasem pokuty, tak jak na
przykład Wielki Post.
Od IX w. dla drugiej części Adwentu charakterystyczne są tzw. antyfony "O",
ponieważ wszystkie rozpoczynają się od tej właśnie litery: O Sapientia, O Adonai,
O Radix Jesse, O Clavis David, O Oriens, O Rex gentium, O Emmanuel. Tak
uszeregował je Amalariusz z Metzu (+ 850). Oparte są one na obrazach i symbolach
biblijnych. Antyfony te w tłumaczeniu polskim stanowią siedem kolejnych zwrotek
dawno śpiewanej pieśni "Mądrości, która z ust Bożych wypływasz". Ich treść
obrazuje tęsknotę Izraelitów za Mesjaszem. Stosowane były pierwotnie jako
antyfony do Magnificat w Liturgii Godzin. W odnowionej liturgii zachowały swoje
tradycyjne miejsce. Ponadto włączone zostały w Mszę świętą jako wersety aklamacji
przed Ewangelią.
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