
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zba-
wicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku 
Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, sta-
jemy przed Tobą, by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu 
Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród. 
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam po-
trzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie 
wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, 
Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską  
i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą 
i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
– W naszych sercach  – Króluj nam Chryste!
– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku 

– Króluj nam Chryste!
– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – 

Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem 

zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych 

dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – 

Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste 

nasz Królu, dziękujemy!
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Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy 
za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świę-
tej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za na-
rodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wy-
rzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowią-
zujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe 
według Twego prawa:
– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę 

– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień 

– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijań-

skie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym na-

rodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego 

praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Pa-
nie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. 
Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedli-
wie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co 
Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają 
Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego 
i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, 
a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, 
by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas 
dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór 
Najświętszego Serca Twego. Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi obli-
cze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących 
z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobo-
wiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych 
Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym naro-
dzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. 
Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: króle-
stwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedli-
wości, miłości i pokoju.
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Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

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

†† dziadków oraz †† z pokrewieństwa
  – modlitwa za roczne dzieci: Szymon Karczewski, Patrycja Fuergut
  – 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

21 listopada – poniedziałek — wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
 18.00 – za †† rodziców Józefa i Annę Malkusz, †† dziadków i za † Annę Jelito

22 listopada – wtorek — wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Ireny Sobala z okazji urodzin

23 listopada – środa 
 7.00 –  za † Grażynę Grabińską i jej † syna Sławomira oraz †† z rodziny

24 listopada – czwartek — wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
 18.00 – za †† rodziców Irenę i Pawła Josz oraz Katarzynę i Oskara Niestrój, 

†† chrzestnych i dziadków oraz †† z pokrewieństwa Josz i Niestrój

25 listopada – piątek — wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy 
 18.00 – za † Marię Smolińską, † jej męża Andrzeja i † syna Ryszarda oraz 

†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

26 listopada – sobota 
 18.00 – za † męża i ojca Juliana Kąpałę w 2. rocznicę śmierci oraz †† z pokre-

wieństwa

27 listopada – I NIEDZIELA ADWENTU
 8.00 – za † Marię Mende i † Józefa Bienia [ofiarowana od sąsiadów]
 10.30 – za † Franciszka Korzekwa w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów
  – chrzest: Tymon Łubiński

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Biskup Opolski nadesłał podziękowanie za zbiórki pieniędzy dla ofiar anomalii po-
godowych i trzęsienia ziemi, w której napisał, że „w odpowiedzi na obydwa apele, 
na konto Caritas Diecezji Opolskiej wpłynęła kwota 503.000 zł, która umożliwia 
udzielanie sprawnej pomocy zarówno mieszkańcom naszej diecezji, jak i naszym 
siostrom i braciom we Włoszech. Osobom poszkodowanym przez klęski żywio-
łowe w naszej diecezji, Caritas przyznała kwotę 303 tys. zł. Natomiast na konto 
Caritas Italiana, za pośrednictwem Caritas Polska, wysłała kwotę 200 tys. zł. Na 
zakończenie Roku Miłosierdzia złożyliście cenne świadectwo wiary, która działa 
przez miłość bliźniego. Niech błogosławieństwo Boga bogatego w miłosierdzie 
stale wam towarzyszy".

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modli-
twy Ojca Pio.

 ▪ W środę o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie marianek.
 ▪ Dom Dziennego Pobytu „Stokrotka” zaprasza 23 listopada (środa) o godz. 10.30 

na osiedlowy turniej szachowy i warcabowy o puchar Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Zdzieszowicach.

 ▪ 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. 

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na wykład o. Pawła Gużyńskiego nt. „Libera-
lizm papieża Franciszka”, który jest organizowany 24 listopada o godz. 18.00 w Auli 
Centrum Edukacyjnego w Gliwicach przez Gliwicki Klub Tygodnika Powszechnego. 
Wyjazd ze Zdzieszowic (z ul. Pokoju) o godz. 16.15.

 ▪ Za tydzień – w I Niedzielę Adwentu – marianki organizują przy naszym kościele 
kiermasz adwentowy. Będzie można nabyć m.in. poświęcone opłatki wigilijne 
i wieńce adwentowe, zaś Parafialny Zespół Caritas będzie rozprowadzał świece.

 ▪ Również w przyszłą niedzielę Biskup Opolski zaprasza o godz. 15.30 do kościoła 
seminaryjno-akademickiego w Opolu na Ekumeniczną Modlitwę Młodych.

 ▪ 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. Ha-
linę Góźdź, lat 63, z ul. Piastów. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – przez wstawiennictwo św. Katarzyny o błogosławieństwo Boże, zdro-

wie i wszelkie potrzebne łaski dla pracujących i emerytowanych kole-
jarzy z naszej parafii i ich rodzin oraz za †† kolejarzy


	Bez nazwy

