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UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
Ewangelia 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”.
Ludzie szukają prawdy w życiu i w
sądach. Czasem próbują umyć ręce, aby
nie mieć z czymś lub z kimś nic
wspólnego. Czas jednak odkrywa karty i
po latach wychodzi na jaw prawda, za
którą ktoś zapłacił pokojem ducha,
zdrowiem, a nawet życiem.
Czy spotkanie Piłata z Jezusem
zmieniło coś w jego życiu? Do historii
przeszedł jako ten, który po ogłoszeniu
wyroku umył ręce na znak, że nie chce
mieć nic wspólnego ze śmiercią Tego
Sprawiedliwego. Próbował pertraktować.

Niestety, nie udało się. Obok Jezusa
postawił Barabasza. Tłum wybrał tego
drugiego. To była próba demokracji.
Większość wybrała Barabasza, czyli
zabójcę, zamiast Jezusa – sprawiedliwego
i świętego.
Jezu Chryste, nasz Panie i
Odkupicielu, broń nas przed pochopnymi
oskarżeniami, które rodzą się z niepokoju
ducha i braku miłości; broń nas przed
zazdrością, chciwością i nienawiścią, gdy
doświadczając braku uczciwości i
sprawiedliwości, żywimy chęć odwetu.

„Caritas Christi urget nos” (2 Kor 5, 14): miłość Chrystusa wypełnia nasze
serca i pobudza nas do ewangelizacji. Dzisiaj, tak jak wówczas, wysyła On nas
na drogi świata, aby głosić Jego Ewangelię wszystkim narodom ziemi”.
Benedykt XVI, List Porta fidei 7.
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PONIEDZIAŁEK – 26.11.2012
8.00 - Za + matkę Pelagię Kmiecik w 10 rocz. śm., + ojca Józefa, syna Zbigniewa Łabęckiego
++ z rodziny oraz o zdrowie i błog. Boże dla syna Grzegorza z ok. ur., siostry Marii,
wnuków i dla całej rodziny.
18.00 - Za + Michała Tybura w dniu ur.
- Za + brata Józefa, + ojca Alojzego, ++ rodz. Antoniego i Teresę Patoła i ++ z pokrew.
- Za + Zdzisława Wątroba, +Kazimierza Fijałkowskiego, ++ z rodz. z obu stron i d. w c.
WTOREK – 27.11.2012
8.00 - Za + mamę Romanę Rewerską i za ++ z rodziny Cieślak i Rewerskich i d. w cz.
16.00 - Nauka misyjna dla dzieci.
18.00 - Za + ojca Bolesława w rocz. śm. oraz za d. w cz.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 18 rocz. ur. Anny oraz o błog. Boże dla rodziny.
ŚRODA – 28.11.2012
8.00 - Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie z ok. 92 rocz. ur.
Anny Lisek.
18.00 - Za + ojca, teścia, dziadka i pradziadka Feliksa w 17 rocz. śm., ++ jego rodziców i
teściów.
- Za + Józefa Staroszczyk w rocz. śm.
CZWARTEK – 29.11.2012
7.00 - Za + brata Franciszka i ++ z rodziny.
18.00 - Za ++ mamę Zofię w r. śm., ojca Henryka, teściów Olgę i Tadeusza i ++ z rodziny
i pokrew.
- Za ++ rodziców Różę i Wilhelma Morawiec, ++ z rodziny Morawiec, Stach i Szatka.
PIĄTEK – 30.11.2012 – święto św. Andrzeja, apostoła.
7.00 - Za + Leszka Wawrzynowicz w 2 rocz. śmierci.
18.00 - Za + męża Edwarda w 15 rocz. ++ z rodziny Różyło, Krupa, Kosobucki, + wnuka
Sebastiana.
- Za + brata Andrzeja z ok. im. oraz za ++ z rodziny.
SOBOTA – 1.12.2012
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej i Członków Żywego Różańca.
18.00 - Za + męża Andrzeja Kot, ++ jego rodziców, braci, teściów.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 90 rocz. ur. Marii oraz o błog. Boże dla rodziny.
I NIEDZIELA ADWENTU – 2.12.2012
7.00 - Za + Mariana Buczak i ++ z rodziny.
- Za ++ Jana i Mariannę Namyślak w rocz. śm. i ++ z rodziny.
8.30 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 75 rocz. ur. Łucji Juszczak oraz o błog. Boże i zdrowie dla
wnuków, prawnuków i całej rodziny.
10.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 35 rocz. ślubu Alicji i Aleksandra oraz o Boże błog. i
miłość w rodzinie.
11.15 - Za + męża Zdzisława Osuch, ++ z rodziny i d. w cz.
15.00 - Za + mamę Anielę w rocz. śm., + ojca Czesława i ++ z rodziny.
- Za + męża i ojca Juliana w rocz. śm., ++ rodziców i dziadków i ++ z rodziny.
16.00 - Nabożeństwo adwentowe.
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♦ Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kończy

♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

♦

rok liturgiczny w
Kościele. W naszej parafii przeżywamy odnowienie Misji Świętych. To czas na
spotkanie z nauczającym w swoim Kościele Jezusem Chrystusem, to czas ożywienia i
umocnienia naszej wiary. Dzisiaj od godz. 16.00 do 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu,
serdecznie zapraszamy. W czasie adoracji odmówimy Aktu Poświęcenia Chrystusowi
Królowi rodziny ludzkie.
Nauki misyjne w tygodniu będą na Mszy św. o godz. 8.00 i o godz. 18.00.
Uroczyste zakończenie odnowienia Misji Świętych będzie w środę 28 listopada.
We wtorek o godz. 16.00 nauka misyjna dla dzieci, po nauce będzie spowiedź dla
dzieci.
W środę o godz. 19.00 nauka misyjna dla młodzieży.
Zapraszamy młodzież z gimnazjów, szkół zawodowych i średnich.
W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie z rodzicami dzieci Komunijnych.
W piątek Święto Św. Andrzeja, Apostoła.
I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny.
Czcicieli Matki Bożej zapraszamy do udziału w nabożeństwie I Soboty miesiąca.
O godz. 6.30 różaniec wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św. w int. Członków Żywego
Różańca i czcicieli Matki Bożej oraz nabożeństwo z rozważaniem tajemnicy różańcowej.
W niedzielę (2 grudnia) rozpoczyna się w Kościele radosny czas Adwentu. Adwent
to czas przygotowania do świąt Narodzenia Pańskiego i oczekiwania na drugie przyjście
Chrystusa, które nastąpi na końcu czasów. Niech będzie to czas błogosławiony dla nas i
dla naszych rodzin. Pielęgnujmy w naszych domach i rodzinach piękne zwyczaje
adwentowe, np. wspólna wieczorna modlitwa , udział we Mszy św. Roratniej i uczynki
miłosierdzia.
W niedzielę o godz. 16.00 nabożeństwo Adwentowe z błogosławieństwem wieńców
adwentowych, lampionów i opłatków wigilijnych.

♦ W niedzielę w kościele seminaryjno akademickim w Opolu o godz.. 15.30 odbędzie się
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

Ekumeniczna Modlitwa Młodych, na którą zaprasza ks. Bp Ordynariusz.
W najbliższą sobotę nie będzie odwiedzin chorych ze względu na dzień skupienia dla
kapłanów diecezji opolskiej przed rozpoczęciem Adwentu.
Odwiedziny chorych w domach odbędą się w sobotę 15 grudnia i będą to już
odwiedziny przedświąteczne. Prosimy poinformować chorych o zaistniałej zmianie.
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu zaprasza małżonków do udziału
w rekolekcjach, które odbędą się w dniach 30 listopada - 2 grudnia w kościele
seminaryjnym w Opolu. Szczegółowe informacje na plakacie wywieszonym w gablotce.
Zapraszamy do sklepiku Caritas w domu katechetycznym w którym można nabyć:
książki kartki świąteczne, dewocjonalia, stroiki, wieńce adwentowe i lampiony.
Dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary duchowe i
materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła oraz za życzliwą pomoc i modlitwę.
W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona na potrzeby Kurii Diecezjalnej w Opolu.
Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych nowym tygodniu.
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RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
„Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo
prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.(J 18, 37)
Kościół na zakończenie roku liturgicznego wzywa nas do uczczenia Jezusa Chrystusa jako
Króla Wszechświata i zaprasza wraz z Nim na dziedziniec Piłata, byśmy wsłuchiwali się w Jego
wezwanie do dawania świadectwa prawdzie. Dawanie świadectwa prawdzie jest celem życia
każdego chrześcijanina. Celem niełatwym, zwłaszcza dziś, gdy coraz trudniej odróżniać prawdę
od kłamstwa, gdy przychodzi nam żyć w czasach, o których powiedział współczesny poeta, że
„nigdy jeszcze tak okrutnie nie chłostano grzbietów naszych batem kłamstwa i obłudy”.
Doświadczamy tego na co dzień w życiu osobistym, zawodowym, a często także w życiu
społecznym i politycznym. Tym bardziej wymowne i aktualne staje się wołanie Chrystusa, Króla
Wszechświata, wołanie o odwagę życia w prawdzie, choćby miała ona wiele kosztować. Za
prawdę bowiem czasem się płaci: goryczą poniesionej porażki, wstydem przyznania się do winy,
pokornym przyjęciem kary i trudem dźwigania odpowiedzialności za swoje, nieraz mało
odpowiedzialne czyny. Ale tej ceny warte jest Królestwo Boże, tej ceny warta jest wieczność pod
pełną miłości władzą Chrystusa Króla.

ODNOWIENIE MISJI W NASZEJ PARAFII
PONIEDZIAŁEK 26.11.2012 - ROK WIARY
7.30 Modlitwa różańcowa
8.00 Msza św. z nauką misyjną.
17.00 – 18.00 Adoracja Najśw. Sakr. i spowiedź św.
18.00 Msza św. z nauką misyjną.
19.00 Nauka misyjna dla kobiet
WTOREK 27.11.2012 - WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIE
7.30 Modlitwa różańcowa
8.00 Msza św. z nauką misyjną.
16.00 Nauka misyjna dla dzieci z klasy I-VI
17.00 – 18.00 Adoracja Najśw. Sakr. i spowiedź św.
18.00 Msza św. z nauką misyjną
19.00 Nauka misyjna dla mężczyzn
ŚRODA 28.11.2012 - MIŁOSIERDZIE BOŻE
7.30 Modlitwa różańcowa
8.00 Msza św. z nauką misyjną
17.00 – 18.00 Adoracja Najśw. Sakr. i spowiedź św.
18.00 Msza św. z nauką misyjną.
19.00 Nauka misyjna dla młodzieży.
Adres: PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO,
ul. Bursztynowa 5, 47 - 100 Strzelce Opolskie.
Tel: 77 – 4614288; Strona internetowa: www.strzelcekrzyz.com.pl
Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, Oddział w Strzelcach Opolskich
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