Refleksja
W ostatnich godzinach życia Chrystus powiedział: " 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, 37). Za kilka godzin umierał na krzyżu jak
przestępca, a nad głową miał "winę" wypisaną w trzech językach: "To jest król..." . Ci,
co stali pod krzyżem wyśmiewali się z tego tytułu. Tymczasem całe życie Jezusa od
kołyski, stajenki aż po śmierć znaczone było tajemnicą godności królewskiej. Narodził
się w Betlejem. Przybyli do Niego uczeni mędrcy, chodzący w glorii królów. Jako
królowi, złożyli Mu dary. A kiedy schodził ze świata, też miał koronę na głowie, ale ta
była koroną boleści, udręczenia, męki. Nawet ostatni fizyczny ślad przybity do krzyża zawiera tę tajemnicę wyrażoną w słowach zapisanych na polecenie Piłata: "Jezus
Nazarejczyk, Król Żydowski".
Korona jest symbolem władzy. Niekoniecznie kojarzy się dobrze. Często
przypieczętowywała ona niejedną niegodziwość, masakrę niewinnych i krzywdę wielu.
Królem czterech stron świata kazał się nazywać w XXIII w. przed Chrystusem władca
Akkadu - Sargon I. Faraonów egipskich mianowano królami Południa i Północy
i synami bogów. Władcy starożytnej Asyrii, a później Persji nosili tytuły króla królów.
Pamiętamy też długie tytuły nowożytnych cesarzy i królów. Kiedy spojrzeć na nie
z odległości wieków, wszystkie wydają się małe, śmieszne i puste. Chrystus przyszedł
oczyścić koronę, by nadać jej pełnię. Pokazał, że królować, znaczy służyć, być
oddanym, szukającym, kochającym. Zupełnie jak pasterz idący na czele stada...
Najczęściej tak jest, że władcy pamiętają o obowiązku służby, który wynika
z posiadanej władzy i noszonej korony. Później widzą w ludzie powód swojej udręki
i kłopotów. Skąd my to znamy? Dobrze więc, że przy końcu roku kościelnego ukazuje
się nam przykład Chrystusa Króla, o którym Prefacja mszalna mówi, że Jego królestwo
jest królestwem "prawdy i życia, świętości i łaski, królestwem sprawiedliwości
i pokoju". Kościół przypomina godność Chrystusa i powinność służenia każdemu. Po
to, by przezwyciężać w sobie przejawy pychy. By oderwać się od swojego "królestwa"
i dostrzec jeszcze inne wartości, które wypływają z wiary. A każdy chrześcijanin jest
powołany do świętości, to znaczy do życia Błogosławieństwami.
Ks. Andrzej Supłat
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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. Co uczyniłeś?» 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)

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 26.11
700 Za † Jerzego Tomala – od siostry Agnieszki z mężem i rodziną oraz brata
Romana z rodziną.
1800 Za †† rodziców Krystynę i Stanisława Suchodół, teściów Gertrudę i Rudolfa
Blaut, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek – 27.11
00

Za † męża Piotra, jego rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

00

Za † brata ks. Jerzego Niczka w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców,
rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

7
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945 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Wniebowziętej i św.
Franciszka w intencji żyjących i †† członków Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich, o nowe powołania do FZŚ oraz w intencji Jubilatów obchodzących
25. rocznicę profesji wieczystej w FZŚ: Heleny Puchała, Otylii Chmiel, Heleny
Blaut, Zdzisławy Wójcik i Edwarda Wójcik.
1115 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 80. rocznicy urodzin Łucji Grabelus oraz
o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
(Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Laura Helena Gumienna)
1630 Nieszpory niedzielne.
1700 Za †† rodziców Zofię i Józefa Jańczak, teściów Marię i Stefana Nowak,
szwagierkę Renatę Nowak.

Środa – 28.11
700 Za † Wolfganga Schwietz, †† z rodziny Titz.
1700 Za †† rodziców Zofię i Wiktora Sapok, teściów Gertrudę i Adalberta Misz, †† z
pokrewieństwa, znajomych i dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek – 29.11
700 Za † Danutę Nowak – od sąsiadów.
1800 1) Za †† męża Jana Stępniewskiego, braci Józefa, Stanisława, siostrę Leokadię,
rodziców i teściów, szwagrów Stanisława i Krzysztofa oraz Adriana.
2) Za † Marcina Stańkowskiego w 30. dzień po śmierci.
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Piątek – 30.11; święto św. Andrzeja, Apostoła.
700 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Andrzeja Warzecha z okazji imienin.
00

18

1) Do Miłosierdzia Bożego za † syna Andrzeja Mularczyk w kolejną rocznicę
urodzin, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † Józefa Koziołek w 30. dzień po śmierci.

Sobota – 1.12
00

W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

00

Za †† Helenę i Michała Kluge, Zofię i Ludwika Florek i dusze czyśćcu
cierpiące.
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Niedziela – 2.12 – I Niedziela Adwentu.
700 Za †† Elfrydę, Józefa i Leona Pluta, †† z rodzin Pluta, Opioła, Polak, Kubisch
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
815 Za † Marię Komander w 11. rocznicę śmierci.
900 DPS Anna – w intencji Parafian.



Dziś o godz. 1630 Nieszpory niedzielne.
W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna i spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania z 2. roku przygotowania.
W piątek o godz. 1830 zbiórka dla ministrantów.
W sobotę o godz. 700 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca
NMP. Odwiedziny chorych odbędą się 15 grudnia. O godz. 1600 w salce
druga nauka przedślubna.
W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. W czasie wszystkich Mszy św.
niedzielnych poświecimy wieńce adwentowe. Wieńce, przygotowane przez
Marianki, będzie można nabyć przed kościołem.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne, a w przyszłą
niedzielę na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych.
Dziś przed kościołem zbiórka na remont katedry opolskiej. Za złożone ofiary
składamy serdeczne Bóg zapłać!
Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna będzie tylko we wtorek
i w czwartek.

