
 ▪ Za tydzień – w I Niedzielę Adwentu – Parafialny Zespół Caritas będzie propo-
nował do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz poświęcone 
opłatki wigilijne.

 ▪ Dzisiejsza kolekta – tak będzie też w przyszłą niedzielę – jest przeznaczona na 
funkcjonowanie naszej parafii; dzisiaj można też złożyć ofiarę na pomoc migran-
tom (zgodnie z apelem abp. S. Gądeckiego). Serdecznie dziękuję.

Ogłoszenie diecezjalneOgłoszenie diecezjalne ___________________________________________________ ___________________________________________________

 ▪ Caritas Diecezji Opolskiej przygotował 28. 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 Miło-
sierdzia». Nabywając świece Wigilijnego Dzieła wierni 
składają ofiary w wysokości 12 zł za dużą i 5 zł za małą.
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Przeżywanie w rytmie kalendarza li-
turgicznego uroczystości kościelnych 
jest zawsze dobrą okazją do pogłębie-
nia i właściwego rozumienia tajem-
nic, które wyrażają. Tak też jest z dzi-
siejszą uroczystością Chrystusa Króla 
Wszechświata. Kościół przybliża ją, po-
dając do rozważania w trzyletnim cy-
klu Boże Słowo, które komentowano już 
od chrześcijańskiej starożytności. Tego-
roczna Ewangelia opisuje część drama-
tycznego przesłuchania, które przepro-
wadził Piłat, gdy stanął przed nim Jezus, 
oskarżony o uzurpowanie sobie tytułu 
«Króla Żydowskiego». Warto przyto-
czyć w tym miejscu fragmenty homilii 
św. Augustyna (354-430), jednego z naj-
większych teologów Kościoła. Pisał tak: 
„W tej mowie mamy rozważyć i omówić, 
co Piłat powiedział do Chrystusa i co On 
odpowiedział Piłatowi. Piłat przywołał 
Jezusa i rzekł do Niego: «Czy Ty jesteś 
królem żydowskim?» Jezus odpowie-
dział: „Czy ty to mówisz od siebie, czy 
też inni powiedzieli ci o Mnie?” Wiedział 
zaiste Jezus i to, o co go Piłat pytał, i to, 
co sam ma odpowiedzieć, chciał jednak, 
by to powiedziano nie po to, aby sam 
miał wiedzieć, ale aby napisano to, co 
chciał, abyśmy wiedzieli. „Odparł Piłat: 
Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcy-

kapłani wydali mi Ciebie. Cóż uczyniłeś?” Od-
rzekł Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego 
świata. Gdyby królestwo moje było z tego 
świata, słudzy moi biliby się, abym nie został 
wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje 
nie jest stąd”. Dobry Nauczyciel chciał, aby-
śmy to właśnie wiedzieli. Ale najpierw mu-
siał wykazać błędne poglądy tak pogan, jak 
Żydów o Jego królestwie, które Piłat od nich 
usłyszał […]. Słuchajcie więc, Żydzi i poganie, 

słuchajcie, obrzezani, słuchajcie, nieobrze-
zani, słuchajcie, wszystkie królestwa ziemi! 
Nie przeszkadzam waszemu panowaniu na 
tej ziemi. „Królestwo moje nie jest z tego 
świata”. Nie lękajcie się czczym lękiem, ja-
kim przeląkł się Herod Wielki, gdy oznaj-
miono, że Chrystus się narodził, i w tym 
tylko celu, aby Go zgładzić, zabił mnóstwo 
dzieci; był okrutniejszy przez lęk niż przez 
gniew. „Królestwo moje nie jest z tego 
świata”. Czegóż więcej chcecie? Przyjdźcie 
do królestwa, które nie jest z tego świata, 
chodźcie z wiarą i nie srożcie się ze stra-
chu. Mówi bowiem proroctwo o Bogu 
Ojcu: „Ja zaś zostałem postawiony na Sy-
jonie, świętej Jego górze” (Ps 2,6), lecz owa 
góra Syjon nie jest z tego świata. Czymże 
bowiem jest Jego królestwo jak nie tymi, 
którzy w Niego wierzą i do których mówi: 
„Nie jesteście ze świata, jak i Ja nie je-
stem ze świata” (J 17,15n). A jednak chce, 
aby oni byli w świecie, i dlatego też mówi 
o nich do Ojca: „Nie proszę, abyś ich wziął 

ze świata, ale abyś ich zachował od złego”. 
I dlatego nie mówi: Królestwo moje jest na 
tym świecie, ale: „Nie jest z tego świata”. 
I gdy to wykazywał w słowach: „Gdyby 
królestwo moje było z tego świata, słu-
dzy moi biliby się, abym nie został wydany 
Żydom”, nie mówi: Królestwo moje nie 
jest tu, lecz: nie jest stąd. Tu jest bowiem 
królestwo Jego aż do końca wieków mie-
szane z kąkolem do czasu żniwa. Żniwem 
jest koniec wieków, gdy przyjdą żniwia-
rze, to jest aniołowie, i zbiorą z Jego kró-
lestwa wszelkie zgorszenie, co zaiste nie 
mogłoby się przydarzyć, gdyby królestwo 
Jego nie było tu. A jednak nie jest tu, bo 
pielgrzymuje na świecie […]. Ze świata jest 
bowiem ludzkość. Stworzona wprawdzie 
przez Boga prawdziwego, lecz zrodzona 
ze skażonego i potępionego rodu Adama, 
stała się królestwem nie przez świat, lecz 
dzięki temu, że została odrodzona przez 
Chrystusa. I o tym właśnie królestwie  
mówi: „Królestwo moje nie jest stąd”.

Królestwo moje nie jest z tego świata –Królestwo moje nie jest z tego świata –  ciąg dalszy ciąg dalszy  ___________________________ ___________________________

P. Lorenzetti, P. Lorenzetti, Chrystus przed PiłatemChrystus przed Piłatem, ok. 1330 r., ok. 1330 r.



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

2121 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 Annę i Józefa Malkusz, †† dziadków z obu stron oraz 

† Annę Jelito
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Krzysztofa Pogodzika w 1. rocznicę śmierci oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

22 listopada 22 listopada – poniedziałek — wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
 18.00 – za † męża Jana Kliza, †† rodziców oraz dusze w czyśćcu cierpiące

23 listopada 23 listopada – wtorek
 18.00 – za †† rodziców Erykę i Józefa Wieczorek, † brata Waldemara, 

†† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

24 listopada 24 listopada – środa — wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
 7.00 – za †† rodziców Józefa i Agnieszkę Wacławczyk oraz Walentego 

i Klarę Krzyża, †† dwie ciocie Marie, †† czterech szwagrów oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące

25 listopada 25 listopada – czwartek— wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
 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 26 listopada – piątek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy z okazji 70. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

27 listopada 27 listopada – sobota
 17.30 – nabożeństwo wprowadzające w ADWENT
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Róży z okazji urodzin 
oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W parafiach naszej diecezji trwają wybory członków Parafialnej Rady Duszpa-
sterskiej. Dzisiejsza niedziela – zgodnie z harmonogramem – rozpoczyna II etap 
wyborów, tzn. są opublikowane listy wyborcze z kandydatami wskazanymi przez 
Parafian. W przyszłą niedzielę ma odbyć się głosowanie na kandydatów przez po-
stawienie znaku [ x ] przy jednym, dwóch lub trzech kandydatach. Postawienie 
znaku [ x ] przy więcej niż 3 kandydatach lub nie postawienie go w ogóle powo-
duje nieważność głosu. Gorąco dziękuję za udział w wyborach. 

 ▪ Dzisiaj jeszcze serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne spotkanie nazwane 
„kawa z księdzem”. Tematem katechezy w ramach cyklu spotkań biblijnych będą 
podróże misyjne św. Pawła.

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

 ▪ We wtorek po Mszy św. (o godz. 18.45) w sali parafialnej odbędzie się spotkanie 
Parafialnego Zespołu Caritas. 

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w czwartek (25 listopada) o godz. 15.30 na 
modlitewne wspominanie zmarłych członków Klubu, które odbędzie się w domu 
katechetycznym przy kościele pw. św. Antoniego (sala św. Antoniego).

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie kandydatów do grona mini-
strantów.

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
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 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 10.00poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00

2828 listopada listopada  – – I NIEDZIELA ADWENTUI NIEDZIELA ADWENTU
 8.00 – za † mamę Hildegardę Mandalka w 1. rocznicę śmierci, † ojca Jana, 

†† Marię i Józefa Korzekwa oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
 10.30 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podzięko-

waniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie dla Erwina z okazji 60. rocznicy urodzin

  – modlitwa za roczne dziecko: Tymon Bienia
  – chrzest: Oskar Rudziński
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† z rodzin Ludwig, Żelosko i Sytek, † Karola Trelę oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące


