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Refleksja 
 

Nazywany od dawien dawna Królem z powodu dostojeństwa, przez które 

wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Dzisiaj byłby również takim samym, 

jakim był 2000 lat temu – niczego by nie zmienił, może tylko więcej korzystałby ze 

środków masowego przekazu, ale równie dobrze nie musiałby, ponieważ Jego słowa, 

gesty i czyny z taką samą wyrazistością docierałyby do nas wszystkich. A my, patrząc 

dzisiaj na Chrystusa ukrzyżowanego, co sobie myślimy? 

Jezus Chrystus, nasz Pan, zaczynając swoją publiczną działalność na ziemi 

powiedział: ”Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” i pouczył nas, aby 

w czasie modlitwy prosić o przyjście królestwa – królestwa Boga i Jego 

sprawiedliwości, królestwa świętego życia, tego, czego najpierw powinniśmy szukać, 

bo to jedynie prawdziwe i konieczne. W świecie jest wielu ludzi, który nie potrafią 

zaakceptować królowania Chrystusa. Powodem jest często powierzchowne rozumienie 

słów Chrystusa, obawa o to, że prowadzą one do zaakceptowania pewnych praw  

i życia w ich rytmie. Czy nie jest tak, że chcemy, by był ktoś, kto jest tam, gdzieś  

w górze (a może On jest nie w górze, lecz niedaleko od każdego z nas, bo przecież  

w Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy), kto nas obdarza łaskami, pomaga nam  

i chroni? Ale zgadzamy się na to tylko w zakresie wiary, a poza wiarą i religią wolimy, 

by nikt nie „wtrącał się” do naszego życia, chcemy oddzielić życie doczesne od Niego, 

od wiary. A przecież naszym zadaniem jest podążać Jego śladem, nauczać, 

ewangelizować, czynić dobro, prowadzić innych – zbłąkanych – do Zbawienia. 

Uczestniczymy dziś w święcie Chrystusa Króla. Bądźmy ludźmi pokoju, 

ludźmi sprawiedliwości, cierpliwości, ludźmi czyniącymi dobro, umiejącymi 

przepraszać i wybaczać. Nie odpowiadajmy złem za zło, lecz ciepłym słowem  

i dobrym czynem, topmy zło w obfitości dobra. A wtedy możemy być pewni, że 

Chrystus jest Panem naszego serca i naszej duszy, że Chrystus jest naszym Królem.  

Piotr Blachowski 
 

Złota myśl tygodnia  

 

Do Nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie; 

Nie znajdzie Boga, kto Go szuka tylko w Niebie. 

Adam Mickiewicz 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty 

jesteś Królem żydowskim?”. Jezus 

odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, 

czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. 

Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? 

Naród Twój i arcykapłani wydali mi 

Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział 

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”. Piłat 

zatem powiedział do Niego: „A więc 

jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: 

„Tak, jestem królem. Ja się na to 

narodziłem i na to przyszedłem na świat, 

aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, 

kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”. 

(J 18,33b-37) 

 

Każdy, kto jest z prawdy, słucha Chrystusa. Chrystus jest Panem, a panowanie Jego 

jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie. Chrystus na to się narodził i na to 

przyszedł na świat, aby przynieść prawdę i zbawić grzeszników przez wiarę w Niego. 

Chrystus jest Prawdą i kto tego nie uznaje, nie może narodzić się na nowo i wejść do 

Królestwa Bożego. Prawda jest tylko w Chrystusie i kto to uzna, wejdzie do Jego 

Królestwa, które nie jest z tego świata. 
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LITURGIA TYGODNIA 

 

Poniedziałek – 22.11; wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 

7
00

 Za †† Konrada i Bertę Kruża. †† z pokrewieństwa Kruża i Spałek. 

18
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Leokadii i Jana Szynol z okazji 

50. rocznicy ślubu i kolejnej rocznicy urodzin Leokadii oraz o Boże 

błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny. 

Wtorek – 23.11 

7
00 Za †† rodziców Fidler, †† córkę i syna, bratową, † matkę Filomenę i dusze 

w czyśćcu cierpiące. 

18
00 Za † ojca Władysława Majek w 1. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny Mróz 

i Majek.   

Środa – 24.11; wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy. 

7
00

 Za † Barbarę Pietruszka – int. od koleżanek z pracy i znajomych. 

17
00

 Za † brata ks. Jerzego Niczka, †† rodziców i rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

Czwartek – 25.11 

7
00

 Do Bożej Opatrzności i za wstawiennictwem św. Katarzyny o Boże 

błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Kaszura. 

18
00

 Za † rodziców Zofię i Wiktora Sapok, Gertrudę i Wojciecha Misz, †† dwóch 

szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Piątek – 26.11 

7
00

 Za †† rodziców Stefana i Brygidę Gruchot, †† dziadków, krewnych i dusze 

w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 Za †† rodziców Jana i Marię Koziołek, †† trzech braci oraz †† z pokrewieństwa 

Koziołek, Stein i Lepich. 

Sobota – 27.11 

  7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 50. rocznicy ślubu Antoniny i Kazimierza 

Zając oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie. 

18
00

 Za †† rodziców Waltera i Hildegardę Kuchta, †† teściów Józefa i Stanisławę 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Niedziela – 28.11 – I Adwentu.  

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 18. rocznicy urodzin wnuka Filipa oraz 

o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.  

8
15 1) Za † Gotfryda Korona w 1. rocznicę śmierci, mamę Gertrudę  

i †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za wstawiennictwem św. Cecylii o błogosławieństwo Boże i zdrowie 

dla dyrygenta i członków chóru Krappitzer Chor i ich rodzin oraz 

za †† chórzystów.  

9
45

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Teresy Mróz z okazji 60. rocznicy 

urodzin. 

11
15

 Za † męża, ojca i dziadka Walentego Nurkiewicz w 1. rocznicę śmierci. 

16
30 Nieszpory adwentowe.  

17
00

 Za † ojca Władysława Tereszczyńskiego w 13. rocznicę śmierci oraz 

†† z rodziny Skiba, Kwiatkowski i Tereszczyński. 
 

 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 Dziś o godz. 15
30

 w naszym kościele odbędzie się, organizowany przez 

Mniejszość Niemiecką, KONCERT UWIELBIENIA, podczas którego będzie 

można usłyszeć modlitwy i pieśni w wykonaniu artystów Towarzystwa 

Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Nie będzie Nieszporów. 

 W środę o godz. 17
00 

Msza św. szkolna. 

 W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu biblijnego. 

 Kolekty dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby parafialne. 

Dziś zbiórka do puszek na migrantów. Ofiary na ten cel można składać do 

skarbonek znajdujących się przy drzwiach.. Za złożone ofiary składamy 

serdeczne Bóg zapłać!  

 W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. W czasie wszystkich Mszy św. 

niedzielnych poświecimy wieńce adwentowe. O godz. 8
15

 Msza św. w intencji 

dyrygenta oraz członków Krappitzer Chor i ich rodzin oraz za †† chórzystów. 

 W kiosku do nabycia są opłatki świąteczne, diecezjalne kalendarze, Gość 

Niedzielny i Mały Gość dla dzieci. 

 W związku z wyborami do Parafialnej Rady Duszpasterskiej, w gablotach 

wywieszone są listy wyborcze z nazwiskami kandydatów. Tydzień temu 

wskazano 54 kandydatów. Na liście znaleźli się ci kandydaci, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. Nie mogli znaleźć się jednak na niej ci kandydaci, 

którzy byli już członkami PRD przez kolejne trzy kadencje.  

W przyszłą niedzielę po Mszach św. (i w sobotę po wieczornej Mszy św.) 

będziemy głosować na wskazanych kandydatów. W salce pod plebanią każdy 

chętny dorosły otrzyma kartę do głosowania, na której będzie mógł zaznaczyć 

maksymalnie 3 nazwiska.   


