że właściwie każda ikona Chrystusa jest
wyrazem wiary w tajemnicę Wcielenia,
dzięki której niewidzialny Bóg stał się widzialnym człowiekiem. Postać Chrystusa
z mozaiki w Cefalù ujęta jest frontalnie,
z otwartą księgą Pisma Świętego, w geście błogosławieństwa. Głowę Zbawiciela otacza nimb krzyżowy, który tylko
Jemu przysługuje. Jest to krzyż chwalebny, przywołujący tajemnicę paschalną – mękę, śmierć i zmartwychwstania Syna Bożego. Twarz Chrystusa jest
zdumiewająco podobna do wizerunku
na Całunie Turyńskim. W tradycji bizantyńskiej każdy wizerunek musi być podpisany imieniem tego, kogo on przedstawia. W imieniu, zgodnie z tradycją
biblijną, kryje się tajemnica osoby. Imię
Zbawiciela zostało na mozaice zapisane
skrótowo za pomocą greckiego tetragramu IC XC – Jesus Chrystus. To imię,
na które „zgina się wszelkie kolano”.
Zbawiciel odziany jest w chiton w odcieniu czerwieni, oznaczający odwieczne
bóstwo, promieniejące złotymi promieniami symbolizującymi niestworzone
energie boskie, na który narzucony jest
niebieski himation, symbolizujący przyjęte człowieczeństwo. Na chitonie na
prawym ramieniu widnieje ozdobny
brzeg, który niekiedy bywa interpretowany jako znak kapłaństwa Chrystusa.
Bardzo znaczący jest także gest błogosła-

wieństwa prawej dłoni. Dwa wyciągnięte
palce – wskazujący i środkowy – oznaczają połączenie w Chrystusie dwóch
natur – boskiej i ludzkiej, zaś trzy palce
złączone ze sobą symbolizują jedność
Trzech Osób Boskich. Chrystus jest Wcielonym Słowem, co potwierdza otwarta
księga Słowa Bożego. Na jej kartach
możemy przeczytać słowa zaczerpnięte
z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną nie chodzi
w ciemnościach, lecz będzie miał światło
życia” (J 8,12). Łaciński napis na łuku apsydy nawiązuje do tajemnicy Wcielenia
i powtórnego przyjścia Chrystusa (Paruzji). Można go przetłumaczyć: „Stawszy się człowiekiem [Ja] twórca człowieka i odkupiciel stworzenia + sądzę
ciała [jako] cielesny [i] serca [jako] Bóg”.
Postać Chrystusa wypełnia najważniejsze, uprzywilejowane miejsce apsydy, z którego wzrok Zbawiciela ogarnia wszystkich wchodzących, dobrych
i złych, świętych i grzeszników, modlących się czy tylko zwiedzających. Jego
Księga Życia otwarta jest dla każdego,
a jego prawica błogosławi wszystkim,
nikogo nie wyłączając.
Życzę, aby ta ikona pomogła ożywić
w nas odwieczną tęsknotę za Bogiem,
którą wyraził psalmista: „O Panie, szukam Twego oblicza” (Ps 27, 8)
Wasz Proboszcz

Panie Jezu, my uznajem Ciebie, jako Króla, w szczęściu i potrzebie,
i pragniemy Twymi poddanymi, zawsze, wszędzie być Tobie wiernymi.
Panuj nad naszymi rodzinami, niech Twa wola spełnia się w nich wciąż,
obdarzaj nas Twoimi łaskami, wszystkie sługi Twoje z Tobą zwią ż.
Z pieśni kościelnej

Nr 9/2013
Kochani Parafianie!
Ostatnia niedziela roku liturgicznego obchodzona jest jako Uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata. Tegoroczny obchód tego święta jest związany dodatkowo z zakończeniem Roku
Wiary, który był plastycznie symbolizowany przez mozaikę Pantokratora pochodzącą z sycylijskiej katedry w Cefalù.

24 listopada 2013 r.
Myślę, że warto zatrzymać się nad tym
wspaniałym wizerunkiem Chrystusa Pantokratora, czyli Wszechwładcy, zwłaszcza iż tego rodzaju sztuka „z najwyższej
półki” kryje w sobie głębokie treści dogmatyczne, co ostatecznie może pomóc
naszej wierze.
Wpatrując się w wizerunek Pantokratora trzeba sobie najpierw uświadomić,

Mozaika Pantokratora pochod ząca z sycylijskiej katedr y w Cefalù — znak Roku Wiar y

Porządek nabożeństw i intencje mszalne __________________________________

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

24 listopada – XXXIV Niedziela Zwykła – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
8.00 – za †† rodziców Sabinę i Stanisława, † teścia Władysława oraz
† Helenę i †† z pokrewieństwa
10.30 – w intencji rocznego dziecka Karoliny Jabłońskiej
17.30 – nabożeństwo do Chrystusa Króla

▪▪ Biskup Opolski wystosował do młodzieży naszej diecezji zaproszenie na Ekumeniczną Modlitwę Młodych. Oto jego treść:
„Drodzy Moi Młodzi Przyjaciele! Zapraszamy Was na kolejne wspólne czuwanie modlitewne. Razem z młodzieżą i duszpasterzami Kościoła Ewangelickiego
chcemy spotkać się 1 grudnia 2013 r. w I Niedzielę Adwentu o godz. 15.30 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu (ul. Drzymały 1) na Ekumenicznej Modlitwie Młodych. Chcemy razem rozważać i głęboko przyjąć do serca słowa Pana
Jezusa „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). To wielka potrzeba dzisiejszego czasu, abyśmy, jak Apostołowie po zmartwychwstaniu Jezusa, szli bez
obaw i głosili narodom Ewangelię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Od dnia
chrztu nasz Pan liczy na nas, a przez sakrament bierzmowania uzdolnił nas do
bycia misjonarzami. Dlatego z radością i pokojem serca wyruszajcie na ulice i peryferie życia i dzielcie się Jezusem jak Chlebem. Boży Duch niech was prowadzi
i strzeże! Z błogosławieństwem Bożym na drogę. Wasz Biskup, Andrzej Czaja”.

25 listopada – poniedziałek – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo dla Magdaleny z okazji urodzin oraz
o Bożą opiekę dla całej rodziny
26 listopada – wtorek
18.00 – przez wstawiennictwo św. Katarzyny o błogosławieństwo Boże,
zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla pracujących i emerytowanych
kolejarzy z naszej parafii i ich rodzin oraz za †† kolejarzy
27 listopada – środa
7.00 – za †† z rodziców Renatę i Karola Klama, †† teściów Matyldę i Pawła
Wieja, †† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
28 listopada – czwartek
18.00 – za † Stanisława Nykiel
29 listopada – piątek
18.00 – za † Eugeniusza Sobala w 1. rocznicę śmierci, † jego żonę Gertrudę
i syna Romana
30 listopada – sobota – święto św. Andrzeja, Apostoła
18.00 – za †† rodziców Edeltraudę i Bronisława Hausner, † ojca Tadeusza
Dziergas oraz †† z rodzin Hausner, Dziergas, Grabiński
1 grudnia – I Niedziela Adwentu
8.00 – za † Kazimierza Lewandowskiego, †† jego teściów Beatę i Jana Rożec
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny z okazji 80. rocznicy urodzin
17.30 – nabożeństwo na I Niedzielę Adwentu

▪▪ Zapraszam na nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla o godz. 17.30.
▪▪ W poniedziałek 25 listopada o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie Grupy Modlitwy Ojca Pio. Doświadczeniami z prowadzenia takiej grupy ubogaci nas ks. Zbigniew Żukiewicz, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Op.
▪▪ We wtorek (26 listopada) w naszym kościele będziemy się modlić w intencji kolejarzy i ich rodzin z racji obchodzonego 25 listopada święta patronalnego.
▪▪ W środę 27 listopada br. Klub Inteligencji Katolickiej w Zdzieszowicach zaprasza
na wykład ks. Wojciecha Lippy na temat: „Sztuka Sakralna a kicz kościelny”. Spotkanie odbędzie się po wieczornej Mszy świętej w salce św. Mikołaja przy kościele
św. Antoniego w Zdzieszowicach.
▪▪ Ponawiam zaproszenie Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, rodziców i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 na „Wieczór dla Seniorów”, który odbędzie się
w środę 27 listopada 2013 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej PSP nr 2.
▪▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam na Mszę św. szkolną, zaś o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie młodzież z klas pierwszych gimnazjalnych w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
▪▪ W przyszłą niedzielę odbędzie się przy naszym kościele zorganizowany przez marianki kiermasz adwentowy. Będzie można nabyć m.in. poświęcone opłatki wigilijne.
▪▪ Składam serdeczne podziękowanie za składane ofiary na potrzeby naszej parafii,
jak też inne szlachetne cele (dla ofiar kataklizmu na Filipinach zebrano 1020 zł).
Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych.

