
orędzia Jezusa („Odtąd począł Jezus nauczać 
i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest 
królestwo niebieskie»” – Mt 4,17; „Jezus przy-
szedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 
«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże»” 
– Mk 1,14-15; „[Jezus] rzekł do nich: «Także in-
nym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o kró-
lestwie Bożym, bo na to zostałem posłany»” – Łk 
4,43). Potwierdzeniem jest około pięćdziesięciu 
wypowiedzi i przypowieści Jezusa dotyczących 
królestwa. Pogląd, że Bóg jest królem i jako taki 
panuje nad swym ludem, jest wyraźnie obecny 
w pismach Izraela. W Księgach Sędziów i Samu-
ela mówi się nawet, że królowanie Pana nad 
swym ludem wyklucza ludzką władzę królew-
ską jako właściwą formę sprawowania rządów 
nad ludem przymierza. Ustanowienie Dawida 
królem wymagało szczególnego przyzwolenia 
Boga – Samuel z rozkazu Pana namaścił Dawida 
na króla. W tym sensie zatem królewski dom 
Dawidowy nie neguje najwyższej władzy Boga. 
Boga nadal można uważać za Pana całego stwo-
rzenia („Królestwo Twoje królestwem wszystkich 
wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie 
pokolenia” – Ps 145,13), nadal pozostaje królem 
Izraela („O jak są pełne wdzięku na górach nogi 
zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, 
zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, 
który mówi do Syjonu: «Twój Bóg zaczął królo-
wać»” – Iz 52,7). Zarówno w języku hebrajskim, 
jak i aramejskim czasowniki „panuje” i „włada” 
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Każde świadome odmawianie modli-
twy, której nas nauczył Jezus Chrystus, 
jest wołaniem, aby królestwo Boga 
nastało pośród nas. Bóg, który jest 
Królem królów i Panem panujących, 
mógłby wprowadzić zasady Jego kró-
lestwa na ziemi, chce jednak, abyśmy 
to my się tego domagali, czyli abyśmy 
odkryli wartość Jego królestwa i Jego 
władzy. Ewangelie ujawniają, że króle-
stwo Boże jest zasadniczym tematem 

pokrewne są rzeczownikom „król” i „kró-
lestwo”, co więcej, rzeczownik „królestwo” 
odnosi się raczej do faktu czy mocy rządze-
nia niż do obszaru geograficznego. Pan Je-
zus mówiąc o królestwie, posługiwał się 
językiem Biblii hebrajskiej i językiem mo-
dlitwy oraz język ten uczynił swoim wła-
snym. Nauczał, że królestwo nie tylko zo-
stało obiecane, ale i zapowiedziane jako 
działanie Boże, które domaga się skruchy 
i w którym można uczestniczyć dzięki mocy 
Bożej. O takim stanowisku Jezusa mówią 
nie tylko przekazy Jego nauki, ale także 
Jego przypowieści. Warto w tym miejscu 
przypomnieć sobie przesłanie niektórych 
z nich. Mateuszowa przypowieść o zasie-
wie (gdzie jedne ziarna padają na drogę, 
inne na skałę, jeszcze inne między ciernie, 
a są i takie, które padają na ziemię żyzną 
i wydają obfity plon) pokazuje, że króle-
stwo Boże jest darem darmo danym, ale 
domagającym się trudu i wysiłku. Z ko-
lei przypowieść o chwaście pokazuje, że 
Bóg przewiduje zło, którego sprawcą jest 
szatan, i zezwala na jego istnienie, ponie-
waż chce wzrostu ziarna. Królestwo Ojca 
domaga się zgody na Jego podejście do 
dobra i zła, Jego wizję świata i wolności, 
która jest w ten świat wpisana, cierpliwie 

oczekując na wypełnienie się Jego słów. 
Przypowieść o skarbie ukrytym w ziemi, 
który znalazł rolnik i sprzedał wszystko, 
co miał, i kupił tę ziemię wraz ze schowa-
nym w niej bogactwem, uczy, że królestwo 
Boga trzeba nie tylko odkryć, ale potem 
zrobić wszystko, aby je zdobyć. W przypo-
wieści o robotnikach w winnicy, najmo-
wanych o różnych porach dnia i tak samo 
wynagrodzonych widzimy, jak inna jest 
skala ocen w królestwie Ojca; On jest au-
tonomiczny, zawsze sprawiedliwy, a czę-
sto „niesprawiedliwie” hojny. Łukaszowa 
przypowieść o obrotnym rządcy, który ob-
niżył zobowiązania dłużników właściciela, 
zawiera równie ważny wymiar królestwa 
Boga – zyskiwać życzliwość i przyjaźń, za-
bezpieczając przyszłość hojnością. Wresz-
cie przypowieść o nielitościwym współ-
słudze ukazuje królestwo Boga, w którym  
powinno funkcjonować prawo miłości. 
Osobistej refleksji o królestwie Bożym po-
zostawiam znaczenie przypowieści przy-
pomnianych w minione niedziele: o dwóch 
synach zaproszonych do pracy w winnicy 
ojca, o przewrotnych rolnikach, o uczcie 
królewskiej, o pannach roztropnych i nie-
rozsądnych, o talentach, a także dzisiejszy 
„opis” Sądu Ostatecznego. Manuel Panselinos, Manuel Panselinos, PantokratorPantokrator, ok. 1300 r., ok. 1300 r.

Ogłoszenie diecezjalneOgłoszenie diecezjalne____________________________________________________________________________________________________

 ▪ Caritas Diecezji Opolskiej przygotował 27. edycję Wi-
gilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W bieżącym roku 
kolejny raz pieniądze z tego Dzieła przeznaczone zo-
staną na dofinansowanie projektów pomocy dla 
dzieci w ramach «Konkursu na Wyobraźnię Miłosier-
dzia». 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  _______________________________________ _______________________________________



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

2222 listopada listopada  – – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATAUROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
 8.00 – za †† rodziców Klarę i Pawła Gąsior, † brata Joachima, †† dziadków 

z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za †† rodziców Julię i Stanisława Bogajewskich  oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące
 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – za † męża i ojca Juliana Kąpałę w 6. rocznicę śmierci oraz †† z po-

krewieństwa z obu stron

23 listopada 23 listopada – poniedziałek
 12.30 – ślub: Patrycja Barszczewska i Piotr Zdunek
 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – za †† rodziców Annę i Józefa Malkusz, †† dziadków z obu stron oraz 

† Annę Jelito

24 listopada 24 listopada – wtorek — wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 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 – środa — wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej
 7.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podzięko-

waniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie dla Magdaleny z okazji 85. rocznicy urodzin oraz 
o opiekę Bożą dla całej rodziny

26 listopada 26 listopada – czwartek
 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – za †† rodziców Marię i Zygmunta Tabisz, †† dziadków z obu stron 

i †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

27 listopada 27 listopada – piątek
 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – za † Franciszka Korzekwa w 6. rocznicę śmierci, †† jego rodziców 

i †† teściów

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Zachowując obowiązujące ograniczenia sanitarne, zapraszam przed wieczornymi 
Mszami św. o godz. 17.00 na adorację Najświętszego Sakramentu; dzisiaj odmó-
wimy Akt poświęcenia Chrystusowi Królowi, za co – pod zwykłymi warunkami – 
można zyskać odpust zupełny.

 ▪ W poniedziałek o godz. 18.45 odbędzie się w kościele spotkanie Parafialnego Ze-
społu Caritas – obecność dobrowolna. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; tak też będzie 
w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

 ▪ W minionym czasie Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Reinholda 
Czekałę, lat 61, z ul. Wolności (pogrzeb odbył się w środę). Wieczny odpoczynek 
racz Mu dać Panie...

28 listopada 28 listopada – sobota
 8.00 – za † Annę Kopiec [ofiarowana od Róży Różańcowej pw. Matki Bożej 

Wniebowziętej]
 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podzięko-

waniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Erwina z okazji urodzin 
oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

2929 listopada listopada  – – I NIEDZIELA ADWENTUI NIEDZIELA ADWENTU
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Bronisławy, o opiekę 
Bożą w rodzinie oraz za †† z rodziny

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Krystyny i Janusza 
z okazji 75. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie 

 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Krystyny z okazji 90. 
rocznicy urodzin, o opiekę Bożą w rodzinie oraz za † męża Jana oraz 
†† z rodzin Kalota i Walat

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 ZdzieszowiceParaf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
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