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Przeżywaną dzisiaj Uroczystość Chrystusa 
Króla liturgia Kościoła wiąże m.in. z tekstem 
pochodzącym z Apokalipsy św. Jana Apo-
stoła, który jest jak gdyby wielkim skrótem 
chrystologii chrześcijańskiej i zawiera kilka 
niezwykle ważnych tytułów dotyczących wła-
dzy Chrystusa: „Amen. Jam jest Alfa i Omega, 
mówi Pan Bóg, który jest, który był i który 
przychodzi, Wszechmogący”. Chrystus jest 
Bożym „tak” – wypełnieniem Jego woli aż 
do końca, wiecznym „Amen” modlitwy stwo-
rzenia, z którym złączył się przez Wcielenie. 
Dlatego też można powiedzieć o Nim, że jest 
„wiernym świadkiem” Boga, którego zna naj-
lepiej i w sposób jedyny wśród istot ziem-

skich. Jest On również, jak Ojciec, Alfą 
i Omegą, czyli pierwszym i ostatnim, po-
czątkiem i końcem, czyli Panem wszyst-
kiego. Α i Ω – pierwsza i ostatnia litera 
klasycznego alfabetu greckiego – sym-
bolizuje wszechmoc Chrystusa, w Któ-
rym wszystko się dopełnia. Słowa te 
mają nam przypominać, że wszystko jest 
w Bogu i do Niego należą pierwsze i ostat-
nie słowo. Podobnie jak Α i Ω obejmują 
w ramy cały klasyczny grecki alfabet, tak 
w symbolice Biblijnej Jezus jest zasadą  
sensu i trwania wszystkich rzeczy.
Symbol Alfy i Omegi pojawiał się w sztuce 
chrześcijańskiej od IV w., czego przykła-
dem jest przedstawione obok malowi-
dło z rzymskich katakumb. Symbol ten 
łączono często z Krzyżem i monogramem 
Chrystusa co miało podkreślać nie tylko 
mądrość Chrystusa, Jego Bóstwo, ale też 
to, że jest On zarazem Bogiem i człowie-
kiem, w Którym zamykają się byt i czas. 
«Chrystus – Alfa i Omega», tak rozpoczyna 
się paragraf kończący pierwszą część Kon-
stytucji duszpasterskiej Gaudium et spes 
Soboru Watykańskiego II, w którym czy-
tamy: «Pan jest celem historii ludzkiej, 
punktem, ku któremu zwracają się pra-
gnienia historii i cywilizacji, ośrodkiem ro-
dzaju ludzkiego, radością wszystkich serc 
i wypełnieniem ich tęsknot».Jezus Chrystus w katakumbach Rzymu, (IV w.)

 ▪ W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca, dlatego o godz. 7.30 zapra-
szam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabo-
żeństwa pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ W sobotę 1 grudnia o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych. 
Przy okazji informuję, że przed świętami będę jeszcze odwiedzał chorych w so-
botę 22 grudnia od godz. 9.00.

 ▪ Również w sobotę nasz Parafialny Zespół Caritas organizuje spotkanie rozpoczy-
nające ADWENT, które w pierwszej części – mającej charakter poczęstunku (kawa, 
herbata, ciasto) w sali parafialnej – dedykowane jest dla seniorów naszej parafii 
(otrzymali imienne zaproszenia), zaś w drugiej części, na którą o godz. 15.30 do 
kościoła zapraszamy wszystkich Parafian i Gości, zaplanowano w formie nabo-
żeństwa słowno-muzyczną medytację adwentową. Gośćmi specjalnymi tej czę-
ści będą: Oskar Koziołek-Goetz (baryton) i Łukasz Sadło (organy). 

 ▪ Po sobotnim nabożeństwie (wyżej opisanym), a także przez całą I Niedzielę Ad-
wentu, Parafialny Zespół Caritas będzie proponował do nabycia świece Wigilij-
nego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz poświęcone opłatki wigilijne, kalendarze i in. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed ko-
ściołem – zgodnie z decyzją Biskupa Opolskiego – można złożyć ofiarę do puszek 
na remont katedry opolskiej; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na 
seminarium duchowne i instytucje diecezjalne. „Bóg zapłać” za ofiary.

Ogłoszenia diecezjalne  _________________________________________________

 ▪ W bieżącym roku na wigilijnych stołach po raz 25. zapłoną 
świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, tym razem 
pod hasłem: „Świeca, która tworzy polską wigilię”. W ciągu 
24 lat, Caritas Diecezji Opolskiej rozprowadziła ponad dwa 
miliony świec i zebrała 7 870 tys. zł. Wszystkie pieniądze 
zostały przeznaczone na stałą lub doraźną pomoc dzie-
ciom. W 2017 roku dofinansowanie otrzymało 45 pro-
jektów, w których uczestniczyło 2800 dzieci. Nabywając 
świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, wierni skła-
dają ofiary w wysokości 12 zł za dużą i 5 zł za małą świecę. 

 ▪ W pierwszą niedzielę Adwentu, 2 grudnia 2018 r. o godzi-
nie 16.00, w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu 
odbędzie się Ekumeniczna Modlitwa Młodych. W tym 
roku tematem przewodnim są słowa z listu św. Pawła 
do Galatów: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. 
Do udziału w tym modlitewnym spotkaniu Biskup Opol-
ski zaprasza młodzież i wiernych całej diecezji.



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

25 listopada – NIEDZIELA — UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zygfryda z okazji 
60. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za †† z rodzin Ludwig, Zelosko i Sytek
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – przez wstawiennictwo św. Katarzyny o błogosławieństwo Boże, zdro-

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

26 listopada – poniedziałek
 18.00 – za †† rodziców Marię i Zygmunta Tabisz, †† dziadków z obu stron 

i †† z pokrewieństwa

27 listopada – wtorek 
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Weroniki i Andrzeja 
z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

28 listopada – środa 
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo, zwłaszcza o zdrowie dla Marii 
oraz dary Ducha Świętego, zgodę i pokój w całej rodzinie

29 listopada – czwartek 
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Erwina z okazji 
urodzin, o opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za †† rodziców Euge-
niusza i Gertrudę

30 listopada – piątek
 18.00 – za zmarłych zalecanych w listopadowych wypominkach

1 grudnia – sobota 
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za † Erharda Nowara w 5. rocznicę śmierci, †† z rodzin Nowara, Za-

grol i Krahl oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 15.30 – nabożeństwo wprowadzające do Adwentu
 18.00 – za † Franciszka Korzekwa w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj zapraszam serdecznie o godz. 15.30 na popołudniowe spotkanie z cyklu 
„kawa z księdzem”. Tym razem temat będzie dotyczył żydowskich świąt i zwycza-
jów religijnych w czasach Pana Jezusa.

 ▪ Również dzisaj zapraszam jeszcze na Nieszpory z odmówieniem Aktu poświęce-
nia Chrystusowi Królowi, za co – pod zwykłymi warunkami – można zyskać od-
pust zupełny.

 ▪ Swoje zaproszenie na wystawę prac świątecznych i słodki poczęstunek ponawiają 
dziś także Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” (po dzisiejszych przed-
południowych Mszach św.).

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modli-
twy Ojca Pio. Pierwsza część spotkania odbędzie się w sali parafialnej.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie kandydatów do grona ministrantów. 
Po Mszy św. o godz. 19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmo-
waniem dla młodzieży z klas szóstych szkoły podstawowej.

 ▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej li-
turgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym.

 ▪ Biskup Opolski, mając na uwadze dobro duchowe wiernych chcących świętować 
tzw. „andrzejki”, udziela dyspensy od obowiązku zachowania piątkowej wstrze-
mięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na 
terenie Diecezji Opolskiej w piątek 30 listopada 2018 roku.

2 grudnia – I NIEDZIELA ADWENTU
 8.00 – za † Teresę Wieczorek [ofiarowana od Marii]
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego 
i opiekę Anioła Stróża dla Natalii i Patrycji oraz obfitość łask w całej 
rodzinie

  – modlitwa za roczne dziecko: Milena Jatczak
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Leonardę i Kazimierza Kwiatkowskich oraz †† z po-

krewieństwa

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


