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„Święto Chrystusa Króla jest świętem 
świeżej daty, lecz jego treść jest tak 
stara jak sama wiara chrześcijańska, 
albowiem słowo Chrystus nie jest ni-
czym innym, jak greckim tłumacze-
niem słowa «Mesjasz»: pomazaniec, 
król. Jezus z Nazaretu, ukrzyżowany 
«Syn cieśli», jest tak bardzo Królem, 
że tytułem Królewskim stało się Jego 
Imię. Nazywając samych siebie chrze-
ścijanami, określamy się sami jako lu-
dzie Króla, jako ludzie, którzy uznają 
w Nim Króla”. Cytowane tu słowa J. Ra
tzin gera/Benedykta XVI zapraszają nas 
nie tylko do refleksji, ale do nowego 
przejęcia się faktem bycia ludźmi Króla 
i ożywienia pragnienia podporządko-
wania Jego królewskiej władzy każ-
dego wymiaru naszego życia – oso-
bistego, rodzinnego, zawodowego 
i społecznego. Potwierdzeniem tych 
dobrych pragnień jest z pewnością 
często wyrażana prośba w Modlitwie 
Pańskiej: „Przyjdź królestwo Twoje”, 
jak też wypowiadane szczerze w czasie 
niedzielnej Eucharystii słowa wyzna-
nia wiary: „Jezus Chrystus wstąpił do 
nieba; siedzi po prawicy Ojca. Stamtąd 
przyjdzie sądzić żywych i umarłych, 
a królestwu Jego nie będzie końca”.
Mimo więc, iż Kościół żył od zawsze 

i nadal żyje prawdą o królowaniu Chrystusa, 
w pewnym momencie dziejów należało to jesz-
cze dobitniej podkreślić. Był to czas po tragicz-
nym doświadczeniu I wojny światowej, gdy na 
fali rewolucyjnych przemian, których zresztą 
echo nie milknie i dziś, w imię źle pojętego roz-
działu Kościoła od państwa przeprowadzona 
została właściwie detronizacja Jezusa w życiu 
społecznym chrześcijańskich niegdyś państw. 
Papież Pius XI widział w autentycznym powro-
cie ludzi do Chrystusa Króla i Jego praw nadzieję 
na ocalenie ludzkości przed konsekwencjami 
grzechu. Wiemy, że opamiętanie nie przyszło, 
a odrzucenie Chrystusa Króla zaowocowało 

panowaniem strasznych totalitaryzmów, 
które pochłonęły miliony ofiar. Pełne na-
dziei słowa z Encykliki Quas primas pozo-
stają jednak wciąż aktualne: „Mówimy 
więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludz-
kich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości 
Swej wiedzy, ile że on sam jest Prawdą, 
a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać 
i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż 
Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ 

w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka 
stosuje się zupełnie i z całym posłuszeń-
stwem do najświętszej woli boskiej, lecz 
także dlatego, że Chrystus tak wpływa na-
tchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż 
zapalamy się do najszlachetniejszych rze-
czy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako 
Króla serc dla Jego „przewyższającej na-
ukę miłości” i dla łagodności i łaskawości, 
którą przyciąga dusze”. 

 ▪ Za tydzień – w I Niedzielę Adwentu – Parafialny Zespół Caritas będzie proponował 
do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz poświęcone opłatki 
wigilijne, kalendarze i in. Przy okazji informuję, że Parafialny Zespół Caritas z taką 
samą propozycją wystąpi podczas fesytynu osiedlowego (14 grudnia br.).

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Sara Bieniek z Zieliny i Oskar Zając ze Zdzieszowic — zapo-
wiedź III; Anna Wójcik ze Zdzieszowic i Mateusz Molfa ze Zdzieszowic — zapowiedź II.

 ▪ 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 
inwestycje w naszej parafii. „Bóg zapłać”.

Ogłoszenia diecezjalneOgłoszenia diecezjalne  _________________________________________________ _________________________________________________

 ▪ W pierwszą niedzielę Adwentu (1 grudnia) o godz. 
16.00, w kościele seminaryjnoakademickim w Opolu 
odbędzie się Ekumeniczna Modlitwa Młodych. Do 
udziału w tym modlitewnym spotkaniu, przygotowa-
nym przez młodzież katolicką wraz z przedstawicielami 
Kościoła ewangelickoaugsburskiego, Biskup Opolski 
zaprasza młodzież i wiernych całej diecezji. 

 ▪ Caritas Diecezji Opolskiej rozpoczął przygotowania do 
26. edycji Wigilijnego Dzieło Pomocy Dzieciom. W bie-
żącym roku kolejny raz pieniądze z tego Dzieła prze-
znaczone zostaną na dofinansowanie projektów po-
mocy dla dzieci (z tych funduszy również nasza parafia 
otrzymała dofinansowanie na „Wakacje po Bożemu”). 
Nabywając świece Wigilijnego Dzieła wierni składają 
ofiary w wysokości 12 zł za dużą i 5 zł za małą.

Przyjdź królestwo Twoje –Przyjdź królestwo Twoje –  ciąg dalszy ciąg dalszy  _______________________________________ _______________________________________

Jesus Chrystus Pantocrator, mozaika w Hagia Sophia, StambułJesus Chrystus Pantocrator, mozaika w Hagia Sophia, Stambuł



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

24 listopada 24 listopada – NIEDZIELA — UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
 8.00 – za †† rodziców Adolfa i Elżbietę Bucher oraz Teodora i Agnieszkę 

Konieczny oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Ryszarda 
z okazji 60. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w całej rodzinie

 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

25 listopada 25 listopada – poniedziałek — wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej
 18.00 – za † siostrę Lidię Kriener, †† rodziców Janinę i Eryka Piecha, † ku-

zyna Roberta oraz †† z pokrewieństwa Piecha i Smiatek

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

i †† z pokrewieństwa

27 listopada 27 listopada – środa
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Erwina z okazji uro-
dzin oraz opiekę Bożą w całej rodzinie 

28 listopada 28 listopada – czwartek
 18.00 – za † męża Franciszka Korzekwa w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców 

i †† teściów

29 listopada 29 listopada – piątek
 18.00 – za †† rodziców Emilię i Jana Otrząsek oraz Zofię i Joachima Kwiotek, 

†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

30 listopada 30 listopada – sobota — święto św. Andrzeja, Apostoła
 12.30 – ślub: Anna Wójcik i Mateusz Molfa
 18.00 – za zmarłych w miesiącu listopadzie: † Krystynę Piętka

1 grudnia 1 grudnia – I NIEDZIELA ADWENTU
 8.00 – za † Stanisława Ratuń w 1. rocznicę śmierci

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj zapraszam serdecznie o godz. 15.30 na popołudniowe spotkanie z cyklu 
„kawa z księdzem”. Tym razem temat brzmi: „Mądrość Krzyża Chrystusowego. 
Symbolika świętego znaku”.

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

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

 ▪ We wtorek o godz. 17.00 odbędzie się w sali parafialnej spotkanie formacyjne 
Dzieci Maryi.

 ▪ 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 
oraz lektorów. 
Po Mszy św. o godz. 19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmo-
waniem dla młodzieży z klas siódmych szkoły podstawowej.

 ▪ Siostry Służebniczki z Leśnicy zapraszają maturzystki i studentki od 29 listopada do 
1 grudnia na dni skupienia, które odbędą się w ośrodku „Betania” w Leśnicy. Kon-
takt: Fb Betania-Służebniczki-Leśnica; betanialesnica@gmail.com. 

 ▪ W sobotę 30 listopada odbędzie się Dekanalny Dzień Skupienia Parafialnych Zespo-
łów Caritas. Spotkanie rozpocznie się Liturgią Godzin (Modlitwą w ciągu dnia) w ko-
ściele pw. św. Marii Magdaleny w Jasionej o godz. 10.00. Ponadto zaplanowano: 
konferencję (w salce parafialnej), spotkanie przy kawie i czas na wymianę doświad-
czeń i spostrzeżeń o formach zaangażowania poszczególnych zespołów, modlitwę 
różańcową i Eucharystię o godz. 14.00.

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Róży z okazji 65. rocz-
nicy urodzin oraz o opiekę Bożą w całej rodzinie

  – modlitwa za roczne dziecko: Kaja Wiśniewska
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy z okazji 80. 
rocznicy urodzin oraz dla Kacpra z okazji 24. rocznicy urodzin 
i o opiekę Bożą w całej rodzinie
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