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Kościół katolicki obchodzi ostatnią nie-
dzielę roku liturgicznego jako uroczystość 
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. 
Wyraża się w tym głęboka myśl, a zara-
zem wskazanie na cel ostateczny życia 
człowieka, czyli na zjednoczenie z Bo-
giem i oddanie się pod panowanie jego 
miłości w Królestwie Bożym. Królowanie 
Chrystusa wyraża się w zbawieniu czło-
wieka. Przez swoją śmierć na krzyżu dał 
on dowód miłości względem wszystkich 
ludzi i odpuszczając nasze grzechy pojed-
nał nas z Ojcem oraz uczynił ludem wy-
branym, czyli królestwem samego Boga.
W ikonografii Chrystus Król już od staro-
żytności przedstawiony jest jako Panto-
krator, czyli Wszechwładca, zasiadający 
na tronie, mający ziemię za podnóżek 
lub trzymający glob ziemski w dłoni. Tak 
przedstawiają Jezusa dawne ikony i mo-
zaiki. Tak też wielokrotnie ukazuje Go 
Apokalipsa – jako zasiadającego na tronie, 
któremu całe stworzenie oddaje cześć.
Równocześnie Ewangelie ukazują inny wy-
miar królowania Chrystusa. Ubiczowany, 
ukoronowany cierniami Jezus odpowiada 
na pytanie Poncjusza Piłata: „Tak, jestem 
Królem. Królestwo moje nie jest z tego 
świata”. Na krzyżu Chrystusa widniał na-
pis: „Jezus Nazarejczyk Król Żydowski”, 
a ukrzyżowany z Nim łotr prosił tuż przed 

śmiercią: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy bę-
dziesz w swoim królestwie”. Ten ewange-
liczny przekaz ukazuje, że w najgłębszym 
chrześcijańskim sensie panować to zna-
czy służyć, a nawet oddać życie za innych.
Uroczystość Chrystusa Króla wprowadził 
do kalendarza liturgicznego papież Pius XI 
encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. 
na zakończenie roku jubileuszowego. Pa-
pieska encyklika ustanawiająca tę uro-
czystość jako przeciwstawienie się silnym 
tendencjom ateistycznym i laickim, wska-

zywała na Chrystusa jako Króla mającego 
władzę nad człowiekiem i całym światem. 
Papież podkreślił wtedy, że panowanie 
Chrystusa nie wynika z jakichś dokonań, 
z wybrania czy z wywalczenia tej godno-
ści. On jest Królem, bo jest Bogiem-Czło-
wiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. 
Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go 
stwarza i nim włada. Dlatego też w co-
dziennej modlitwie, którą zostawił nam 
sam Chrystus, możemy wołać z nadzieją: 
„Przyjdź królestwo Twoje!”.

Ciebie, Chryste, wyznajemy
Królem czasu i wieczności,
Władcą ludów całej ziemi,
Dusz i serc najwyższym Sędzią.
Tobie, Jezu, który rządzisz
Przez swą miłość całym światem,
Niechaj będzie wieczna chwała
Z Ojcem i Najświętszym Duchem.

Fragment hymnu z Liturgii Godzin 

 ▪ Ponawiam zaproszenie Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, rodziców i uczniów Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 2 na „Wieczór Andrzejkowy” dla seniorów, który 
odbędzie się dnia 27 listopada 2014 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej PSP nr 2. 

 ▪ Dom Dziennego Pobytu „Jarzębina” przy ul. Fabrycznej zaprasza w piątek 28 li-
stopada od godz. 14.00 do 18.00 na wystawę prac pt. „Rękodzieło naszą pasją”.

 ▪ W piątek o godz. 19.30 zapraszam młodzież obu zdzieszowickich parafii na na-
bożeństwo.

 ▪ W sobotę o godz. 10.00 odbędzie się próba scholi w ramach przygotowań do Rorat.
 ▪ W sobotę Grupa Przyjaciół Misji zaprasza swoich członków i sympatyków na spo-

tkanie, które odbędzie się o godz. 14.00 w klasztorze Sióstr Służebniczek w Leśnicy.
 ▪ W przyszłą niedzielę marianki zorganizują przy naszym kościele kiermasz adwen-

towy. Będzie można nabyć m.in. poświęcone opłatki wigilijne i wieńce adwentowe.
 ▪ Młodzież naszej parafii, wracając do znanej z poprzednich lat inicjatywy, propo-

nuje, aby zgłaszać w zakrystii rodziny, które chciałyby wraz ze swoimi dziećmi go-
ścić w swoich domach „św. Mikołaja”.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Elżbietę 
Bucher, lat 76, z ul. Strzeleckiej 25 (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpo-
czynek racz Jej dać Panie...

Ciebie, Chryste, wyznajemy Królem czasu i wieczności – ciąg dalszy  ____________

Mozaika z VI wieku w kościele w Rawennie



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

23 listopada – Niedziela XXXIV Zwykła — uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
 8.00 – przez wstawiennictwo św. Katarzyny o błogosławieństwo Boże, 

zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla pracujących i emerytowanych 
kolejarzy z naszej parafii i ich rodzin oraz za †† kolejarzy

 10.30 – za †† rodziców Sabinę i Stanisława, †† teściów Helenę i Władysława 
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

  – chrzest: Zuzanna Liliana Kozłowska
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Herberta 
Bogus z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

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

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Ryszarda z okazji 
55. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

25 listopada – wtorek — wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy
 18.00 – za † siostrę Agnieszkę Wojtaszek w 13. rocznicę śmierci

26 listopada – środa
 7.00 – za †† rodziców Marię i Zygmunta Tabisz oraz ††  z pokrewieństwa 

z obu stron

27 listopada – czwartek
 18.00 – za † Bronisława Hausner w 20. rocznicę śmierci

28 listopada – piątek
 18.00 – za † Antoniego Gorzel [od Zofii Szenkel z rodziną]

29 listopada – sobota
 18.00 – za † Krystynę Korsak w 1. rocznicę śmierci, †† jej rodziców, męża 

i siostrę

30 listopada – Niedziela I Adwentu 
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

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

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-
ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krzysztofa z okazji 
40. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

  – modlitwa za roczne dzieci: Maję Santura i Karola Jana Oriona
  – chrzest: Liliana Elżbieta Langer
 17.30 – nabożeństwo
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Beaty i Kazimierza 
Thiel z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Biskup▪Opolski▪wystosował▪do▪młodzieży▪naszej▪diecezji▪zaproszenie▪na▪Ekume-
niczną▪Modlitwę▪Młodych.▪Oto▪jego▪treść:▪

Drodzy Młodzi Przyjaciele! Pragnę Was serdecznie zaprosić na Ekumeniczną 
Modlitwę Młodych. Razem z młodzieżą i duszpasterzami Kościoła Ewangelic-
ko-Augsburskiego chcemy spotkać się 30 listopada 2014 r., w I Niedzielę Ad-
wentu o godz. 15.30 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu (ul. Drzy-
mały 1) na wspólnym czuwaniu modlitewnym. Ewangelicznym tematem 
spotkania będzie jedno z błogosławieństw z Kazania na Górze: „Błogosła-
wieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8). Błogosła-
wieństwo to jest też głównym tematem II roku przygotowań do Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016 r. Zachęcam Was, abyście szczerze 
zaangażowali się w wolontariat ŚDM i wszystkie młodzieżowe inicjatywy 
tego roku przygotowań. Informacje możecie znaleźć na stronach interneto-
wych www.botafe.pl i www.sdm.opole.pl. Możecie też skorzystać z mate-
riałów formacyjnych zamieszczonych na stronie Krajowego Duszpasterstwa 
Młodzieży www.kdm.org.pl. Światowe Dni Młodzieży to wspaniała okazja, 
aby podjąć wysiłek osobistej i wspólnotowej formacji serca i wiary młodego 
człowieka i nie chcemy tej okazji zmarnować! W lipcu 2016 r. chcemy też 
przyjąć w naszej diecezji 6 tys. młodych ludzi z całego świata i potrzebujemy 
wielu wolontariuszy, którzy razem z duszpasterzami przygotują to wydarze-
nie. Liczę na Was i z serca Wam błogosławię. † Andrzej Czaja, Biskup Opolski. 

▪▪ W▪poniedziałek▪25▪listopada▪o▪godz.▪16.00▪odbędzie▪się▪spotkanie▪marianek.▪
▪▪ Również▪w▪poniedziałek▪o▪godz.▪17.00▪zapraszam▪na▪spotkanie▪formacyjne▪Grupy▪

Modlitwy▪Ojca▪Pio.▪
▪▪ W▪czwartek▪o▪godz.▪19.00▪zapraszam▪na▪spotkanie▪formacyjne▪przed▪bierzmowa-

niem▪dla▪młodzieży▪z▪klas▪drugich▪gimnazjalnych.


