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Uroczystość Chrystusa Króla zwykle 
jest okazją do pogłębienia rozumie-
nia tytułu „króla” w odniesieniu do 
Jezusa, który jako Syn Boży, naturą 
równy Bogu, jest Panem nieba i ziemi, 
Panem najwyższym, z którym wszel-
kie królestwa ziemskie nie mogą się 
porównywać. Dzisiaj proponuję, aby 
przyjrzeć się idei króla i królewskiej 
władzy, która wyłania się z kart Biblii. 
Hebrajsko-aramejskie słowo melek 
oraz greckie słowo basileus, używane 
na określenie króla, są jednymi z naj-
częściej pojawiających się tam wyra-
zów (w Starym Testamencie prawie 

2700 razy, a w Nowym – ponad 120 razy). W Pi-
śmie Świętym ujawniają się dwa obrazy króla: 
po pierwsze, Boga, a po drugie – ziemskich 
władców. Najczęściej pojawiają się odnośniki 
na temat ludzkich królów i królestw. Pierwsza 
wzmianka pochodzi z Księgi Rodzaju (14,1), 
gdzie wspomniano o czterech mezopotamskich 
władcach poległych w bitwie, która rozegrała 
się w pobliżu Morza Martwego. Ostatnia wy-
stępuje w Apokalipsie św. Jana (21,24), a doty-
czy ziemskich królów oddających cześć Bogu 
i przynoszących do niebieskiego Jeruzalem całą 
ziemską chwałę. Pomiędzy tą pierwszą a ostat-
nią księgą przesuwa się cały pochód ziemskich 
królów. Wśród nich są m.in.: Dawid; Ezechiasz 
i Jozjasz jako wzory wiary i sprawiedliwości oraz 
Jeroboam, Achab, Manasses i wielu innych – 
ucieleśnienie grzeszności Izraela i Judy. Poja-
wiają się także cudzoziemscy królowie i cesarze, 
którzy przeważnie symbolizują zło. Przywileje 
królów są liczniejsze i przewyższają przysługu-
jące ludziom z innych warstw społecznych. Np. 
wzniesienie pałacu Salomona trwało dwa razy 
dłużej niż zbudowanie świątyni, jego bogactwo 
zaś i sława wzbudzały powszechny zachwyt. 
Król był namaszczany przed objęciem urzędu. 
Było tak w przypadku Saula, Dawida, Salomona 
i Jehu. Królewskimi insygniami były szaty, berło, 
ozdobny tron, korona czy diadem, bogactwo, 
własne wojsko, miejsce pochówku w królew-
skich grobowcach w Samarii lub Jerozolimie. 

Chociaż monarchia izraelska w dziejach 
tego narodu pojawiła się stosunkowo 
późno w porównaniu z czasem ustano-
wienia urzędu kapłana, sędziego lub pro-
roka, to jednak władza królewska miała 
źródło w Bożych obietnicach danych Abra-
hamowi. Jednym z błogosławieństw była 
obietnica, zgodnie z którą od niego będą 
pochodzić królowie. Proroctwo to po-
wraca w błogosławieństwie udzielonym 
przez Jakuba dwunastu synom, a władza 
królewska została obiecana Judzie. Bra-
cia mieli oddać hołd Judzie (nie Józefowi, 
jak wcześniej), a berło i laska miały nale-
żeć wyłącznie do niego. Obietnica ta zo-
stała wypełniona w ustanowieniu monar-
chii wywiedzionej od Dawida (pochodził 
z pokolenia Judy) oraz w Bożej obietnicy: 
dynastia będzie wieczna. W Księdze Kro-
nik wielokrotnie jest mowa o wieczystym 
charakterze Dawidowego królestwa. Po-
jawia się tam także ważne stwierdzenie: 
ziemskie królestwo, reprezentowane przez 
linię Dawida, jest tożsame z królestwem 
Bożym. Wspomina się o „panowaniu Pań-
skim, sprawowanym poprzez potomków 
Dawida”. Sam Izrael miał być królestwem 
kapłanów – w Nowym Testamencie ideą tą 
posłużyli się apostołowie Piotr i Jan w opi-
sie wszystkich wierzących (1 P 2,9; Ap 1,6; 
5,10). Król Izraela miał spełniać kilka kryte- A. Beauneveus, A. Beauneveus, Król DawidKról Dawid, ok. 1400 r., ok. 1400 r.

riów wymienionych, m.in.: musiał być wy-
brany przez Boga; nie wolno mu było roz-
wijać potęgi militarnej i pokładać w niej 
ufność; nie mógł gromadzić bogactw; mu-
siał sporządzić kopię Prawa, czytać je i wy-
konywać. Król izraelski nie był więc pra-
wodawcą dla siebie samego, lecz raczej 
wykonawcą Bożego prawa, dając ludowi 
przykład pokornego służenia Bogu. Królo-
wie byli odpowiedzialni przed Bogiem, któ-
rego przedstawicielami byli prorocy, w ra-
zie potrzeby konfrontujący panujących 
z popełnionym grzechem. Wielokrotnie 
Natan, Gad, Eliasz, Elizeusz, Micheasz, Iza-
jasz, Jeremiasz, Amos i inni prorocy stawali 
przed królami. Sytuacja ta jest absolutnym 
przeciwieństwem starożytnej koncepcji 
władzy królewskiej, gdzie (np. w Egipcie) 
władcy uchodzili za bogów. Szczególny 
związek łączący króla Dawidowego z Jahwe 
został opisany w tzw. psalmach królew-
skich – np. w Psalmie 2 król jest Bożym  
pomazańcem uznanym przez Boga za syna.
Obok władców ziemskich Biblia zdecydo-
wanie wskazuje na Boga jako króla. Ob-
raz taki pojawia się już w pieśni Mojżesza 
i Miriam: „Pan jest królem na zawsze, na 
wieki!”. Podkreśla też, że Jego panowanie 
trwa od niepamiętnych czasów oraz że pa-
nowanie Jahwe ogarnia swym zasięgiem 
nie tylko Izraela, ale wszystkie narody. 

Ogłoszenie diecezjalneOgłoszenie diecezjalne  ___________________________________________________ ___________________________________________________

 ▪ Caritas Diecezji Opolskiej przygotował 29. edycję Wi-
gilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, przeznaczonego na 
dofinansowanie projektów pomocy dla dzieci w ra-
mach «Konkursu na Wyobraźnię Miłosierdzia». Na-
bywając świece Wigilijnego Dzieła wierni składają 
ofiary w wysokości 15 zł za dużą i 7 zł za małą.

Król i władza królewska w Biblii –Król i władza królewska w Biblii –  ciąg dalszy ciąg dalszy  ________________________________ ________________________________



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

2020 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 – 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 Ireny z okazji 60. rocznicy 
urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny i przyjaciół

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† z rodzin Ludwig, Zelosko i Sytek, † Karola oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące

21 listopada 21 listopada – poniedziałek — wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty i Anto-
niego z okazji 40. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w całej rodzinie

22 listopada 22 listopada – wtorek — wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
 18.00 – za † Krzysztofa Pogodzika w 2. rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące

23 listopada 23 listopada – środa 
 7.00 – za † babcię Hildegardę Mandalka w 2. rocznicę śmierci, † jej męża 

Jana, †† Marię i Józefa Korzekwa oraz †† z pokrewieństwa z obu 
stron

24 listopada 24 listopada – czwartek — wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

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

25 listopada 25 listopada – piątek — wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej
 18.00 – za † żonę i mamę Krystynę Piętka oraz †† z rodziny

26 listopada 26 listopada – sobota 
 17.30 – nabożeństwo wprowadzające w ADWENT
 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

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Jeszcze dzisiaj zapraszam na nieszpory, podczas których odmówimy Akt Przyję-
cia Chrystusa za Króla i Pana oraz z racji zakończenia obchodów Jubileuszu Die-
cezji Opolskiej wyśpiewamy dziękczynne Te Deum laudamus.

 ▪ W dzisiejszą niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wy-
padków Drogowych.

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modli-
twy Ojca Pio – początek w sali parafialnej. 

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.00 gorąco zachęcam dzieci i młodzież do udziału 
w warsztatach muzycznych (prowadzonych przez p. Katarzynę Krynicką).
Po Mszy św. o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie formacyjne przed bierzmo-
waniem dla młodzieży z klas ósmych. 

 ▪ Za tydzień – w I Niedzielę Adwentu – Parafialny Zespół Caritas będzie proponował 
do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz poświęcone opłatki 
wigilijne. Przy okazji informuję, że Parafialny Zespół Caritas z taką samą propozy-
cją wystąpi podczas festynu osiedlowego (10 grudnia br.).

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na funkcjonowanie naszej parafii; tak będzie 
też za tydzień. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

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

2727 listopada listopada  ––  I NIEDZIELA ADWENTUI NIEDZIELA ADWENTU
 8.00 – za † żonę Janinę Szot, †† rodziców Sabinę i Stanisława oraz Helenę 

i Władysława, †† dziadków z obu stron i †† z pokrewieństwa oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Teresy i Jerzego z oka-
zji 50. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

  – modlitwa za roczne dziecko: Stanisław Nykiel
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † męża Pawła, † syna Damiana, †† rodziców Annę i Wilhelma 

Mandalka, †† teściów Agnieszkę i Wilhelma Musioł, †† z rodzin 
Musioł i Mandalka


