
W najbliższą sobotę w Krakowie-Łagiewni-
kach odbędzie się uroczystość Jubileuszo-
wego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. 
Mimo nagłośnienia tego faktu w mediach 
katolickich, warto  i na  łamach naszego  
Informatora przywołać genezę i uzasad-
nienie tego doniosłego Aktu. Myśl o po-
trzebie aktu intronizacyjnego została za-
początkowana w związku z wszczęciem 
w 1996 r. procesu beatyfikacyjnego Sługi 
Bożej Rozalii Celakówny, krakowskiej pielę-
gniarki i mistyczki, zmarłej w czasie II wojny 
światowej. Wówczas ukazały się jej zapi-
ski i można było poznać treść udzielonych 
jej objawień prywatnych, w których Jezus 
domaga się m.in. aktu intronizacyjnego od 
narodu polskiego. Wieść o tego typu żą-
daniach Jezusa szybko się rozniosła i poja-
wiło się wiele inicjatyw oddolnych, których 
celem było doprowadzenie do tego aktu. 
Okazało się również, że analogiczna myśl 
o konieczności uznania Chrystusa swoim 
Panem i Zbawicielem stanowi centralny 
rys duchowości i formacji wielu wspólnot 
i stowarzyszeń w Polsce, zwłaszcza środo-
wiska oazowego i charyzmatycznego; jest 
też u podstaw spotkań młodzieży w Led-
nicy. Ta zbieżność myśli rzeszy wiernych, 
inspirowana nie tylko prywatnymi obja-
wieniami, ale mająca wyraźne podstawy 
biblijne i rozwinięcie w nauczaniu Kościoła, 
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nie mogła być lekceważona, ani odkładana. 
Biskupi dostrzegli w niej konkretny od-
dźwięk zmysłu wiary ludu Bożego.
Przyjęcie panowania Jezusa, uznanie Go 
swym Panem, ma znaczenie zbawcze. Jest 
pragnieniem serc Polaków rozumiejących, 
że od największych zagrożeń doczesnych 
nieskończenie groźniejsza jest utrata zba-
wienia. Współcześnie zagraża ona coraz 
większej liczbie ludzi na skutek odrzucenia 
prawdy – na skutek odrzucenia Chrystusa, 
który jest Prawdą i na skutek odrzucenia 
Jego prawa miłości. Stąd pragnienie, aby 

powszechnej w świecie detronizacji Chry-
stusa Polska przeciwstawiła Jego introniza-
cję. Przyjęcie panowania Jezusa Chrystusa 
ma być z założenia aktem wiary narodu. 
Celem tego aktu nie jest zapewnienie do-
czesnej władzy czy dostatku, ale poddanie 
osobistego, rodzinnego i narodowego ży-
cia Chrystusowi i życie według praw Bo-
żych. Akt ten powinien wpłynąć na rzeczy-
wistość doczesną, ale nie może stanowić 
nadużycia Najświętszego Imienia Jezusa 
do osiągania celów doczesnych. Jest wy-
razem posłuszeństwa Bogu, czyli odpowie-
dzią człowieczej miłości na Miłość Bożą, 
jest też aktem sprawiedliwości, czyli odda-
niem Bogu tego, co Jemu należne.
Pierwsze wezwanie do uznania w Jezusie 
Pana i Mesjasza zostało wypowiedziane 
przez św. Piotra w dniu Zesłania Ducha 
Świętego: „Tego Jezusa, którego wyście 
ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Me-
sjaszem [czyli Królem]”. To znaczy, że od 
Ojca ma Jezus wszelką władzę na niebie 
i na ziemi, i wskutek tego jest „Królem na-
rodów godnym czci”. Stało się tak, jak za-
powiadał prorok Daniel: „Powierzono Mu 
panowanie, chwałę i władzę królewską, 
a służyły Mu wszystkie narody, ludy i ję-
zyki. Panowanie Jego jest wiecznym pa-
nowaniem, które nie przeminie, a  Jego 
królestwo nie ulegnie zagładzie”. Dlatego 
publiczne i uroczyste przyjęcie panowania 
Jezusa, nie może Mu dodać władzy, którą 
posiada sam z siebie jako Bóg i Zbawiciel. 
Jego władza jest niezależna od jakiegokol-
wiek stworzenia. Naszym zadaniem jest 
uznać w wierze, że Jezus jest zapowiada-
nym przez proroków Królem-Mesjaszem, 

a równocześnie Panem. W Dziejach Apo-
stolskich głosiciele Ewangelii, idąc do po-
gan nie znających zapowiedzi dotyczących 
Mesjasza, wzywają do uznania w wierze, 
że Jezus jest Panem, zapewniając, że w ten 
sposób będą zbawieni. Tak właśnie czyni 
Paweł i Sylas w Filippi, gdy zwracają się do 
strażnika więzienia: „Uwierz w Pana Je-
zusa a zbawisz siebie i swój dom”. Apo-
stoł Paweł w Liście do Rzymian pisał o tym 
tak: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, 
że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwie-
rzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – 
osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta 
wiara  prowadzi  do  usprawiedliwienia, 
a wyznawanie  jej  ustami  –  do  zbawie-
nia”. Z tekstu wynika, że najbardziej pro-
ste wyznanie panowania Jezusa wystarcza 
do osiągnięcia zbawienia, bo wyraża ono 
wiarę, że Jezus z Nazaretu jest zapowiada-
nym przez proroków Mesjaszem. Stąd do 
istoty aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana 
należy wyznanie z wiarą Jego panowania. 
Tak określone zadanie, które potwierdził 
papież Pius XI w encyklice Quas primas: 
„trzeba, by Chrystus panował”, domaga 
się najpierw uznania Chrystusa za swego 
i naszego Króla, uznania Jego panowania 
nad nami, czyli dobrowolnego poddania 
się Prawu Bożemu, celem uporządkowa-
nia, ułożenia życia osobistego i społecz-
nego po Bożemu. Bardzo aktualne są wciąż 
słowa św. Jana Pawła II: „Nie lękajcie się. 
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! 
Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie gra-
nice państw, systemów ekonomicznych, 
systemów politycznych oraz kierunków cy-
wilizacyjnych. Nie lękajcie się!”.
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13 listopada – Niedziela XXXIII Zwykła 
  8.00 – za †† rodziców Anielę i Emila Kens, †† teściów Jana i Marię Dresler, 

† siostrzeńca Dariusza Pelc, †† szwagierki i szwagrów
  10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Eryka i Klaudii z okazji 
50. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie

   – modlitwa za roczne dzieci: Julia Joszko, Zuzanna Rybiałek
  17.30 – Nieszpory
  18.00 – za † Wiesława Dubija w 10. rocznicę śmierci, †† z rodzin Dubij, Do-

szko i Szkotek oraz dusze w czyśćcu cierpiące

14 listopada – poniedziałek — wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
  18.00 – za † Hildegardę Knopp w 1. rocznicę śmierci, † jej męża i † córkę 

oraz z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dary Ducha 
Świętego, moc i wytrwanie w pewnej intencji

15 listopada – wtorek
  18.00 – za †† rodziców Gertrudę i Bronisława oraz †† z pokrewieństwa 

z obu stron

16 listopada – środa — święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu
  7.00 – za †† rodziców Józefę i Tadeusza, †† dziadków oraz †† z pokrewień-

stwa z obu stron 

17 listopada – czwartek — wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 
  18.00 – za † Annę Smiatek w 19. rocznicę śmierci

18 listopada – piątek — wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
  18.00 – za † męża Pawła Musioł, †† rodziców, †† teściów oraz †† z rodzin 

Musioł i Mandalka

19 listopada – sobota — wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy
  12.00 – Msza św. i chrzest: Julia Martyna Furmaga [ks. Mariusz Kleman]
  18.00 – za † męża Jana Kliza, †† rodziców Rozalię i Leona Glińskich oraz 

†† z pokrewieństwa

20 listopada – Niedziela XXXIV Zwykła  — uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
  8.00 – za †† rodziców Klarę i Pawła Gąsior, † brata Joachima, †† dziadków, 

z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ W dzisiejszą niedzielę obchodzimy 8. Dzień Solidarności z Kościołem Prześlado-
wanym, który ujawnia się modlitwą i możliwością złożenia ofiary na ten cel. 
Dzisiaj też Biskup Opolski Andrzej Czaja będzie gościem programu «Między Zie-
mią a Niebem» emitowanego w południe na programie TVP1. Tematem programu 
ma być przygotowanie do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. 
Przy okazji przypominam, że trwa w naszych parafiach nowenna przed Uroczy-
stością Chrystusa Króla (w naszym kościele po Mszach św.).

 ▪ W poniedziałek (14 listopada) Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego zaprasza na 
obchody rocznicy urodzin swojego Patrona. Uroczystość rozpocznie się Mszą św. 
o godz. 18.00 w kościele św. Antoniego, a po niej – spotkanie w sali parafialnej.

 ▪ W środę o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie marianek.
 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 

17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów. 
 ▪ Serdecznie zapraszam na czuwanie, które organizujemy z młodzieżą i dla mło-

dzieży dekanatu leśnickiego z racji kończącego się Nadzwyczajnego Jubileuszu 
Miłosierdzia oraz dekanalnej proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa 
Chrystusa za Króla i Pana. Spotkanie odbędzie się w naszym kościele 18 listopada 
(piątek) od godz. 19.30 do 21.00. Młodzież z klas trzecich gimnazjalnych powinna 
potraktować to spotkanie jako formacyjne przed bierzmowaniem. 

 ▪ Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd do Krakowa-Łagiewnik, który organizuje Ro-
dzina bł. Edmunda Bojanowskiego 19 listopada br. Wyjazd spod klasztoru Sióstr 
o godz. 7.00. Zapisy w zakrystii lub u p. Ireny Sobala (tel. 531 201 42). Koszt 40 zł. 

 ▪ Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Opolskiej zaprasza chętnych do przy-
gotowań i wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodych Taize w Rydze. W spotka-
niu mogą uczestniczyć osoby od 16. do 35. roku życia. Zgłoszenia w punktach 
przygotowań w diecezji. Szczegółowe informacje podano na plakacie w gablotce.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, tak też będzie 
w przyszłą niedzielę. „Bóg zapłać” za ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp. Ka-
zimierza Jabłońskiego, lat 58, z os. Piastów. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

  10.30 – za †† rodziców Helenę i Władysława oraz Sabinę i Stanisława, 
†† dziadków oraz †† z pokrewieństwa

   – chrzest: Franciszek Jan Hellmann
  17.30 – Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
  18.00 – za † Henryka Ludwig w 25. rocznicę śmierci, † jego żonę Annę, 

†† synów oraz †† z pokrewieństwa Ludwig i Zelosko


