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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 i umacniać Jego królestwo: PRAWDY, MIŁOŚCI i POKOJU.
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. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W . 26.11 – 2.12.2018
PONIEDZIAŁEK – 26.11.2018
7.00 - Za † tatę Leszka Szymanek w r. śm., †† z rodziny i o bł. B. w rodz.
18.00 - Za †† Stanisława, Irenę, Stanisława Dubas, Jana Łuszczynę, †† rodzic., dziadków,
†† z rodz. Maryniaków, Stanków, Drop, Dubas i Patyków
- Za †† Krzysztofa Opala, Mariana Opala i Marię Skrzyniarz
WTOREK – 27.11.2018
7.00 - Za †† rodzic. Mariannę i Tadeusza Leśniak w kol. r. śm., †† dziadków, †† z rodz. z obu str.
oraz Mariannę i Adama Maryniak
18.00 - Za † ojca Ignacego w dniu ur., męża Zbigniewa, mamę Gertrudę i †† z rodziny
- Za † ojca, teścia, dziadka i pradziadka Feliksa w 23 r. śm., jego †† rodzic. i teściów
ŚRODA – 28.11.2018
7.00 - Za † Krystynę Bartosik (od Stanisława i Janiny Filipowskich)
18.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Andrzeja z ok. 50 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
- Za † mamę Marię, ojca Grzegorza, brata Jana, ciocię Rozalię, †† dziadków z obu str. oraz
o bł. B. w rodz.
CZWARTEK – 29.11.2018
7.00 - Za † Emila i †† z rodziny
18.00- Za † mamę Zofię w r. śm., ojca Henryka, siostrę Marię, brata Stanisława, teściów Olgę
i Tadeusza, †† z rodziny i pokrew.
- Za †† rodzic. Łucję i Bernarda Ledwig w r. śm., teścia Zdzisława oraz dziadków z obu str.
PIĄTEK – 30.11.2018 – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
7.00 - Za Parafian
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † Andrzeja Kot z ok. imienin, jego †† rodzic., braci, teściów i †† z rodziny
- Za † brata Andrzeja z ok. imienin, †† z rodz.
SOBOTA – 01.12.2018 – Pierwsza Sobota Miesiąca
7.00 - Za † Elżbietę Pawlar, Marię Widawka, †† z rodz. Widryoski, Marcinek, Pawlar, Kubik i d.c.
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Marii z ok. 80 r. ur.
- Za † Wiesławę Staszczyk w kol. r. śm. oraz za †† z rodz. i d. w c.
I NIEDZIELA ADWENTU – 02.12.2018
7.00 - Za † Mariana Buczak w kol. r. śm., †† z rodz. i d. w c.
8.30 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Łucji z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. dla całej rodziny
- Za † męża, ojca i dziadka Zdzisława Osuch w 13 r. śm., †† z rodz. i d. w c.
10.00 - Za †† rodzic. Annę i Rajmunda Hajduk, Irenę i Kazimierza Myszkowskich, †† z rodziny
Hajduk, Myszkowski, Konieczny i Ścisłowicz
- Za †† rodzic. Mariannę i Jana Namyślak i †† z rodziny
11.15 -Za † męża i ojca Bogdana w 4 r. śm., †† rodzic. Władysława i Stefanię i †† z rodziny
- Za †† Marię i Alfreda Wybraniec, synów Rajmunda i Martina oraz †† teściów
12.15- CHRZEST: Hanna Niciejewska,
15.00 - Za † męża i ojca Krzysztofa Choroś w 2 r. śm.
- Za † mamę Katarzynę Oliwiak, † ojca Albina w 18 r. śm, brata Ludwika w 10 r. śm., kuzyna
Wacława, teściów Janinę i Włodzimierza, †† z rodz. Oliwiak, Czaczkowskich i Skakuj
16.00 - Nieszpory adwentowe

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25.11 – 02.12.2018
1. Dzisiaj obchodzimy uroczystośd Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. O godz. 16.00 nabożeostwo
i uroczyste odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
2. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna i modlitwy do św. Ojca Pio.
3. W tym tygodniu odbędą się spotkania formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania
W poniedziałek o godz. 19.00 spotkania dla kandydatów z klasy - VI.
We wtorek o godz. 19.00 spotkania dla kandydatów z klasy - VII i VIII.
Po każdym spotkaniu okazja do spowiedzi świętej przed rozpoczęciem Adwentu.
4. W czwartek o godz. 17.30 spowiedź św. dla dzieci przed rozpoczęciem Adwentu.
O godz. 18.00 Msza św. wieczorna - szkolna, zapraszamy dzieci, rodziców i dorosłych. Na Mszy
świętej nastąpi poświęcenie książeczek „ Droga do Nieba ” i wręczenie ich dzieciom komunijnym.
5. W piątek 30 listopada obchodzimy święto świętego Andrzeja Apostoła.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego i adoracja Najśw. Sakramentu.
O godz. 17.30 różaniec w int. Parafii z prośbą o owocne przeżycie tegorocznego Adwentu.
Biskup Opolski mając na uwadze dobro duchowe wiernych udziela dyspensy od obowiązku
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na terenie
Diecezji Opolskiej w piątek, 30 listopada 2018 roku.
6. I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny.
O godz. 6.30 różaniec wynagradzający i Msza św. w int. wspólnoty Żywego Różaoca oraz czcicieli
Matki Bożej. Po nabożeostwie zmiana tajemnic różaocowych.
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 Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
7. Odwiedziny chorych w domach odbędą się w sobotę 15 grudnia.
8. W niedzielę 2 grudnia rozpoczyna się w Kościele Katolickim Adwent, który jest liturgicznym
okresem przygotowania do Narodzenia Paoskiego i oczekiwania na ponowne przyjście Chrystusa
na koocu czasów. Szczególnym akcentem adwentowego czuwania jest Msza św. roratnia.
Dzieci przychodzą na Roraty z lampionami, dorośli przynoszą ze sobą świece.
W czasie adwentu Msza św. wieczorna, a zarazem Roraty będą o godz. 17.30.
W niedzielę o godz. 16.00 nabożeostwo z błog. wieoców adwentowych, świec i lampionów.
9. Zespół CARITAS organizuje w pawilonie handlowym KAUFLAND, w dniach od 26 listopada do
9 grudnia, zbiórkę żywności na świąteczną pomoc dla osób ubogich i potrzebujących pomocy.
Zakupione dary można będzie składad do specjalnie przygotowanego kosza.
W kąciku sprzedaży w domu katechetycznym są już do nabycia: świece wigilijne, kartki świąteczne,
dewocjonalia i opłatki wigilijne (opłatki wigilijne są już pobłogosławione).
10. Małżonków naszej parafii zapraszamy do udziału w adwentowych rekolekcjach, które w ramach
Remontu Małżeoskiego pod hasłem „Obdarowani ”odbędą się w dniach 14-16 grudnia 2018 roku
w kościele seminaryjnym w Opolu. Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godz. 20.00. Tegoroczną
edycję rekolekcji poprowadzi ks. Eugeniusz Ploch.
11. Dzisiejsza kolekta przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z remontem obiektów sakralnych
oraz na ogrzewanie kościoła i obiektów sakralnych. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom
składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary duchowe i materialne. Dziękujemy także za okazywaną
życzliwą pomoc i troskę o dobro naszej parafii. Życzymy błogosławionej niedzieli oraz
błogosławieostwa Bożego na zbliżający się czas adwentowego czuwania.

PO CO NAM ADWENT?
Po raz kolejny w życiu rozpoczęliśmy Adwent. Dzięki
zapiskom św. Hilarego wiemy, że Adwent był obchodzony
już w IV w., a w 380 r. synod w Saragossie potwierdził
istnienie
takiego
trzytygodniowego
okresu
przygotowawczego na święto Objawienia Paoskiego. W VI
w. Adwent trwał już cztery tygodnie, dla upamiętnienia
czterech tysięcy lat oczekiwania na przyjście Zbawiciela.
W 1969 r. Kalendarz Rzymski określił, że jest to okres rozpoczynający nowy rok
liturgiczny, rozciągający się pomiędzy pierwszą niedzielą Adwentu a Uroczystością Bożego
Narodzenia. Może trwad od 23 do 28 dni i zawsze obejmuje cztery niedziele. Ale nie zawsze tak
było. Charakter pokutny tego okresu przejawiał się często w postach, abstynencji małżeoskiej
i zakazie toczenia działao wojennych. Poszczono dodatkowo, najczęściej w poniedziałki i środy;
obowiązywał także zakaz urządzania zabaw i wesel.
W Polsce - co potwierdzają zbiory homilii wawelskich - jeszcze w XII w. było pięd niedziel
adwentowych. Praktyki zakonne benedyktynów i cystersów sprawiły, że Adwent nazywano
czterdziestnicą, bo zaczynał się nazajutrz po św. Marcinie i trwał tak długo, jak Wielki Post.
Sumiennie przestrzegano, oprócz piątkowych, także postów środowych i sobotnich.
Jakie znaczenie ma Adwent dla życia duchowego chrześcijanina przełomu wieków
i tysiącleci? Jakie znaczenie ma to adwentowe oczekiwanie dla życia duchowego chrześcijanina?
Czas Adwentu jest wyjątkową okazją do przebudzenia duchowego chrześcijanina. To jest
dogodny czas do nazwania w sobie pewnych tęsknot za Jezusem Chrystusem, które mogły
zostad zagłuszone przez sprawy codzienne. Jest to również szansa, aby spojrzed na siebie przez
pryzmat swojego serca, czyli tego, co w nas najgłębsze, a czego tak często nie chcemy
uwzględniad. Ale to także dobra chwila, aby zapytad: czy nie przypisałem sobie samemu
monopolu na pojmowanie życia, rozumienie Kościoła, a nawet samego Jezusa Chrystusa?
Księża przypominają zwykle wiernym na ambonie o postanowieniach adwentowych.
Jakie zadania my, ludzie dorośli, moglibyśmy postawid sobie na czas Adwentu? Jest to swoiste
zmaganie się z czasem. I można tutaj postawid przed sobą takie zadania, które odnosiłyby się do
czasu. Dobrze jest w tym okresie dokonad oceny wykorzystania czasu kooczącego się roku
kalendarzowego. Jaki to był czas? Co dokonało się w mijającym roku? Warto zaplanowad sobie
czas na rok najbliższy, jeśli będzie nam dany. W planowaniu czasu każdy powinien uwzględnid
swoją sytuację życiową, aby to planowanie odpowiednio rozłożyd, z różnymi akcentami.

W CZASIE ADWENTU MSZA ŚWIĘTA WIECZORNA,
A ZARAZEM RORATY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY
I DOROSŁYCH, BĘDĄ O GODZINIE 17.30.
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