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U ROCZ YSTOŚĆ CH RYST USA K RÓL A
Z Ewangelii Świętego Łukasza ( Łk 23, 35-43 )
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył.
A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych
wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest
Mesjaszem, Bożym Wybrańcem». Szydzili z Niego i
żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet,
mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw
sam siebie». Był także nad Nim napis w języku
greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król
żydowski».
Jeden
ze
złoczyńców,
których
tam
powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś
Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi,
karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz?
My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki,
ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz
do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział:
«Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju».
Kiedy patrzymy na krzyż – znak naszej wiary – to naszą uwagę przykuwa
umieszczony nad głową Jezusa napis: „To jest Król żydowski”. Na te słowa patrzyli
członkowie Wysokiej Rady, żołnierze, zgromadzeni ludzie – widziała go Matka Jezusa.
Co oznaczają te słowa? W mentalności ludzi tamtych czasów, jak i w rozumieniu
Rzymian, Jezus był przywódcą zbuntowanych Żydów, żadnych władzy. Oskarżony
Mesjasz wskazuje tu jednak na niezrozumienie ze strony jego oskarżycieli. Królowanie
Jezusa nie opiera się bowiem o ziemskie zasady czy przywileje, ale pochodzi z wysoka.
Królestwo Jezusa nie jest budowane na ziemskich strukturach i ludzkich układach, lecz
na trwałym fundamencie miłości z Ojcem w mocy Ducha Świętego. Królowanie Jezusa
nie jest egoistycznym narzucaniem swej woli i władzy, aby jak najbardziej wykorzystać
poddanych, lecz jest cierpliwym czekaniem na każdego, kto w swojej wolności i
pokorze zbliży się do Niego, aby zaczerpnąć ze zdrojów zbawienia.

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH____________
PONIEDZIAŁEK – 25.11.2019
7.00 - Za † Danutę Kozik (int. od szwagra Andrzeja z rodz.)
18.00 - Za †† rodz. Leona i Benignę Połukord z ok. ur., †† z rodz. i d. w c.
- Za †† rodz. Stanisława i Katarzynę Grędusz, siostrę Lidię, †† z rodz. Grędusz i Hajda
WTOREK – 26.11.2019
7.00 - Za † Krzysztofa Opalę z ok. ur. (int. od mamy z rodz.)
18.00 - Za †† rodz. Antoniego i Teresę, ojca Alojzego, brata Józefa, dziadków, †† z rodz. Gawlik, Patoła,
Woźniak, Stellmach, Dudek i Żyła

- Za † ojca Ignacego z ok. urodzin oraz za †† z rodziny
ŚRODA – 27.11.2019
7.00 - Za †† Edwarda, Marię, Czesławę, Aleksandra, Tadeusza i Mirosława
18.00- Za † ojca Bolesława, matkę Teresę, braci Tomasza, Zbigniewa i Andrzeja oraz d. w c.
- Za †† rodz. Mariannę i Tadeusza Leśniak w kol. rocz. śmierci, dziadków, †† z rodz. z o. s.,
Mariannę i Adama Maryniak

CZWARTEK – 28.11.2019
7.00 - Do B. Op. p. MB Fat. w int. Teresy i córki Agaty z podz. za otrz. łaski z pr. o dal. bł. B. i zdr.
18.00-Za †† rodz. Marię i Grzegorza, brata Jana, ciocię Rozalię, dziadków z o. s., d. w c. i o bł. B. w rodz.
- Za † ojca, teścia i dziadka Feliksa w 24 r. ś., jego †† rodz., teściów i d. w c.
PIĄTEK – 29.11.2019
7.00 - Za †Horsta Kowalskiego
15.00-Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † mamę Zofię w r. ś., o. Henryka, s. Marię, br. Stanisława, teś. Olgę i Tadeusza, †† z rodz. i pokr.
- Za † brata Andrzeja z ok. im. oraz †† z rodziny
SOBOTA – 30.11.2019 – św. Andrzeja, Apostoła
7.00 -Za Parafian
18.00 - Za † Andrzeja Kot z ok. im., jego †† rodz., braci, teściów i †† z rodziny
- Za † ks. Stanisława Małaczyoskiego w 10 r. ś., mamę Annę, ojca Kazimierza i brata Adama
I NIEDZIELA ADWENTU – 01.12.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Elżbiety o zdrowie i błog. Boże
8.30 - Za † męża, ojca i dziadka Zdzisława Osuch w 14 r. ś., †† z rodz. i d. w c.
- Za † Gertrudę Winkler, braci, rodzic. z o. s., †† z rodz. Kurpiela, Rotter i Niepala
10.00 - Za † mamę i babcię Antoninę Bąk w 20 r. ś., męża Antoniego, † syna i †† córki
- Za † Alojzego Chrobak w 30 dniu po śmierci
11.15 - Za †† mamę Katarzynę, ojca Albina Oliwiak, brata Ludwika, kuzyna Wacława, teściów Janinę
i Włodzimierza, męża Andrzeja Czaczkowskiego, †† z rodziny Oliwiak, Skakuj, Czaczkowski

- Za †† Jana i Mariannę Namyślak w k. r. ś. i †† z o. s.
12.15-Chrzest: Ignacy Łukasz Gomoła,
15.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Beaty z ok. 50 r. ur., Karola z ok. 30 r. ur. i o bł. B. w rodz.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Karola z ok. 18 r. ur. i o bł. B. w rodz.

_______OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ________
1. Dzisiaj obchodzimy uroczystośd Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
O godz. 16.00 nabożeostwo i odnowienie Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
2. W poniedziałek wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
Po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nowennę ku czci św. Ojca Pio.
3. W tym tygodniu odbędą się spotkania formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania
We wtorek (26 listopada) o godz. 19.00 spotkania dla kandydatów z klasy VII
W środę (27 listopada) o godz. 19.00 spotkania dla kandydatów z klasy VI
W piątek (29 listopada) o godz. 19.00 spotkanie dla kandydatów z kl. VIII i ponadpodstawowe
Po każdym spotkaniu okazja do spowiedzi świętej przed rozpoczęciem Adwentu.
4. W czwarteko godz. 17.30 spowiedź św. dla dzieci przed rozpoczęciem Adwentu.
O godz. 18.00 Msza św. wieczorna - szkolna, zapraszamy dzieci, rodziców i dorosłych.
Po Mszy św. spotkanie ze wszystkimi rodzicami i dziedmi komunijnymi.
Po spotkaniu będą do nabycia książeczki Droga do Nieba dla dzieci do I Pierwszej Komunii św.
5. W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo w godzinie
męki i śmierci Pana Jezusa na Krzyżu i do wspólnego odmówienia Koronki.
O godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania
i okazja do spowiedzi św. przed rozpoczęciem Adwentu.
6. W sobotę30 listopada obchodzimy święto świętego Andrzeja
O godz. 10.00 spotkanie dla ministrantów, 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. Adwentowe odwiedziny chorych w domach odbędą się w sobotę 14 grudnia od godz. 8.30.
8. W niedzielę 1 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 są Roraty.
Uroczysta Msza św. Roratnia z procesją do ołtarza będzie wieczorem o godz. 18.00
Dzieci przychodzą na Roraty z lampionami, dorośli przynoszą ze sobą świece.
Kto nie może uczestniczyd wieczorem, zapraszamy na Mszę św. Roratnią o godz. 7.00 rano.
W niedzielę o godz. 16.00 nabożeostwo z błog. wieoców adwentowych, świec i lampionów.
9. Zespół CARITAS organizuje w pawilonie handlowym KAUFLAND zbiórkę żywności na
świąteczną pomoc dla osób ubogich i potrzebujących pomocy w dniach od 25 listopada do 9
grudnia. Zakupione dary prosimy składad do specjalnie przygotowanego kosza z logo CARITAS.
10. Od przyszłej niedzieli (tj. 1 grudnia) w kąciku sprzedaży w domu katechetycznym będą do
nabycia: świece wigilijne, kartki świąteczne, dewocjonalia i opłatki wigilijne, opłatki nabywane
w naszej parafii są już pobłogosławione i tylko takie należy używad podczas wieczerzy wigilijnej.
11. Małżonków naszej parafii zapraszamy do udziału w adwentowych rekolekcjach, które
w ramach tzw. Remontu Małżeoskiego odbędą się w dniach 13 - 15 grudnia 2019 roku
w kościele seminaryjnym w Opolu. Tegoroczne rekolekcje poprowadzi ks. Eugeniusz Ploch i abp
Grzegorz Ryś.
12. Dzisiejsza kolekta przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wymianą oświetlenia
w obiektach sakralnych na energooszczędne. 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.

„CZUWAJCIE, BO NIE WIECIE, KIEDY PAN DOMU
PRZYJDZIE”.
Przed nami Adwent, za tydzieo rozpoczynamy nowy rok liturgiczny.
I już na samym początku roku Chrystus wzywa nas do czuwania. Żeby nie
przespad, nie przeoczyd czegoś bardzo ważnego. Ale czego nie przespad?
Świąt Bożego Narodzenia? Wigilii? Wielu może tak odczytad to Jezusowe
wezwanie: Nie zapomnij o posprzątaniu domu na święta; nie zapomnij o
choince; nie zapomnij o prezentach dla swoich bliskich; nie zapomnij o
opłatkach, bo czym się połamiesz w wigilijny wieczór?; nie zapomnij o karpiu,
bo właśnie jest promocja.....itd. itd. Tego nie da się przeoczyd! Witryny
sklepowe nie pozwolą nam zapomnied o zakupach, o prezentach. Kolorowe,
rozświetlone choinki na skrzyżowaniach ulic, migające ozdoby świąteczne
wzdłuż chodników, na balkonach domów nie pozwolą zapomnied o świętach.
Jednak zapomnied możemy o tym co najważniejsze: Po co to wszystko? Po co te święta?
Po co ta wigilia, choinka itd.? Trzeba sobie uświadomid, że mamy świętowad wspaniałe wydarzenie:
Narodzenie Boga na ziemi. Mamy sobie przypomnied, że Bóg przyszedł na ziemię i stał się jednym
z nas. Przyszedł po to by odkupid świat, by pokonad śmierd i szatana i uczynid każdego człowieka
swoim przybranym dzieckiem. Bóg, Pan świata „tak umiłował świat, że Syna swego jedynego dał aby
człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). On wyzwolił nas od śmierci wiecznej i uczynił nas
dziedzicami nieba. Mamy sobie przypomnied, że Jezus odchodząc z tego świata do domu Ojca
zostawił nam swoja naukę, pouczył jak mamy żyd i postępowad aby osiągnąd szczęście wieczne
w Bożym Królestwie. Kiedyś mamy zdad sprawę z tego co zrobiliśmy dobrego na tej ziemi,
czy zasłużyliśmy na niebo, czy dobrze wykorzystaliśmy dany nam czas? Byd może zdamy sprawę
z tego w momencie naszej śmierci – a nie wiemy ile żyd będziemy. Byd może zdamy sprawę w czasie
naszego ziemskiego życia, gdy Pan ponownie przybędzie na ziemię jak zapowiedział, ale tego też nie
wiemy kiedy to nastąpi. Dlatego mamy czuwad i tak żyd aby byd zawsze gotowymi na spotkanie
z Bogiem.
Wielu z nas potrafi ciągle powtarzad: Jeszcze mam czas, na modlitwę, na Eucharystię, na
czynienie dobra, na pomoc bliźniemu ... jutro się wyspowiadam, jutro się poprawię, jutro
wynagrodzę krzywdy, jutro przeproszę kolegę.... Oby nie było za późno, obyśmy nie musieli się
kiedyś wstydzid przed Bogiem, że zmarnowaliśmy czas i przespaliśmy wszystkie okazje do czynienia
dobra. Czuwajcie , bo nie znacie dnia ani godziny. Adwent to czas poukładania na nowo naszego
życia, czas radosnego oczekiwania na świętowanie Bożego Narodzenia i powtórnego przyjścia
Chrystusa na koocu czasów. Oby ten czas był dla nas wszystkich błogosławionym.

