
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 14.11.2021 – 21.11.2021 

Niedziela – 14.11.21, XXXIII Niedziela zwykła,  
             Kolekta na potrzeby remontowe parafii 
  Po mszach św. dodatkowa zbiórka na pomoc Kościołowi w potrzebie –  
  chrześcijanom w Libanie 
  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Za + żonę i matkę Cecylię Panusz, ++ teściów Pawła i Bertę Gruszka,  
  szwagra Waltra Gruszka i szwagra Antoniego Kuźnik.  
10.30 – Suma: Z podziękow. Matce Bożej za otrzym. laski z prośbą o dalsze  
  zdrowie i błog. Boże dla Marii i Alfreda Filusz i ich rodziny.  
15.00 – Nabożeństwo za zmarłych z czytaniem wypominek. 

Poniedziałek – 15.11.21, św. Alberta W. 
  6.30 – Za+ Fryderyka Kulpińskiego w I r. śmierci. 

Wtorek – 16.11.21,  
  6.30 – Za + ks. infułata Helmuta Sobeczko od szafarzy. 

Środa – 17.11.21, Msza szkolna, św. Elżbiety Węgierskiej 
16.30 – Spotkanie dla dziewczyn, które chcą być „Mariankami” 
17.00 – Za ++ Maksymiliana i Annę Kuźnik, Józefa i Jadwigę Urbaś oraz w p.  
   int. o zdrowie w rodzinie.  
   Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

Czwartek – 18.11.21, bł. Karoliny Kózkówny, dz. i m.  
  6.30 – Za + Heidel Schmolke (+ w RFN). 
17.00 – Różaniec za + Helenę Falk (+ w RFN, termin pogrzebu będzie podany) 
18.00 – Katecheza dla klasy VIII 

Piątek – 19.11.21, bł. Salomei, dz.  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za Młode pokolenie 
  6.30 – Za + Horsta Geschlecht w 30 dzień po śmierci.     
18.30 – Katecheza dla klasy VI i VII 

Sobota – 20.11.21, bł. Rafała Kalinowskiego 
  7.00 – Za + męża Edwarda Macyszyn w II r. śm. ze wspom. ++ rodziców  

 i rodzeństwa, ++ kolegów Jerzego Nowaka i Władysława Haczka.  
10.30 – Zbiórka dla kandydatów i nowych chętnych na ministrantów. 
11.00 – Zbiórka wszystkich ministrantów i lektorów. 
12.00 – Msza św. dziękczynna z ok. 60 r. małżonków Szczęsny o zdrowie i  
  błog. dla Jubilatów i całej rodziny.   

Niedziela – 21.11.21, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,  
              Kolekta na potrzeby parafii. Po mszach dodatkowa zbiórka na pomoc 

  uchodźcom.  
  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Za + męża Jana Szweda w kol. r. śm. 
10.30 – Suma: Do Chrystusa Króla za wstawiennictwem św. Klemensa w int.  
  mieszkańców Rybarzy i Zacisza.  
15.00 – Nabożeństwo do Chrystusa Króla. 

Wolne intencje: 25 listopada oraz 7, 8 (godz. 8.00), 9 grudnia. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Żyjemy w czasach ostatecznych, bo nasze życie na tym świecie jest tylko 
etapem pielgrzymki ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie miejsca przygotował nam 
Bóg. Wobec wydarzeń, które czasem mają cechy apokaliptyczne, w sercu 
człowieka pojawia się strach i niepokój. Nie możemy jednak zapomnieć, że 
Chrystus nas odkupił, że jesteśmy wezwani, by przyjąć Jego perspektywę. 
Świat się zmienia, lecz słowo Boga trwa na wieki. Każdy nasz udział w 
Eucharystii jest wyrazem naszej czujności, ufności i gotowości na spotkanie z 
Panem. 
2. Obchodzimy dziś Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym 
roku obejmujemy szczególną modlitwą prześladowanych chrześcijan w Libanie. 
Obchodzimy także Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża 
Franciszka w 2016 r. na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. 
Niech nasze serca i oczy będą wrażliwe na tyle, by dostrzegać potrzebujących i 
ubogich, którzy czasem żyją blisko nas. Zachęcamy, by włączać się w różne 
akcje charytatywne organizacji społecznych i kościelnych. 
3. Biskup Opolski Andrzej Czaja prosi, aby niedzielę 21 listopada uczynić 
dniem modlitewnej i materialnej solidarności z migrantami.  
4. W przyszłą niedzielę zakończymy rok liturgiczny uroczystością Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata.  
5. W tym tygodniu patronują nam: 
– w środę 17 listopada – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica, żona 
Ludwika IV, po śmierci męża poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, 
znana z niezwykłego miłosierdzia wobec ubogich; 
– w czwartek 18 listopada – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i 
męczennica, zginęła z rąk carskiego żołnierza w obronie czystości, patronka 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc; 
– w sobotę 20 listopada – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter, 
powstaniec styczniowy, karmelita, niezwykły spowiednik. 



WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (PRD) 
Otrzymane w ubiegłą niedzielę i wypełnione karty wrzucamy do urny 
wyborczej za ławkami. Osoby, które z racji nieobecności nie otrzymały karty 
do głosowania, mogą ją otrzymać po mszy św. zgłaszając się osobiście do 
księdza proboszcza. 
Terminarz wyborów:  

1. Zgłaszanie kandydatów do PRD – do niedzieli 14 listopada 
2. Przedstawienie listy wyborczej kandydatów do PRD 
3. Wybory PRD – głosowanie w niedziele 28 listopada 
4. Ogłoszenie ostatecznych wyników i zaprzysiężenie nowych członków 

Rady – niedziela 12 grudnia 

SENTENCJA TYGODNIA  
To nie wino upija człowieka. Człowiek upija się sam. Przysłowie chińskie 

UŚMIECH TYGODNIA 
W czasie ogłoszeń parafialnych w ubiegłą niedzielę jeden z księży powiedział: 
„Jeśli ktoś ma dobrego kandydata do Parafialnej Rady Duszpasterskiej, niech 
wrzuci go do urny przy wejściu do kościoła” 
 
Jaki jest najbardziej ateistyczny znak zakazu? 
Zakaz nawracania 

NAUCZANIE O EUCHARYSTII 
Sprawujący liturgię eucharystyczną jest, jako szafarz tej Ofiary, autentycznym 
Kapłanem dokonującym na mocy specjalnej władzy święceń prawdziwego aktu 
ofiarnego, który prowadzi ludzi do Boga, wszyscy zaś, którzy w Eucharystii 
uczestniczą, nie składając ofiary tak jak on, składają wraz z nim, na mocy 
kapłaństwa powszechnego wiernych, swoje duchowe ofiary, które wyraża 
chleb i wino od momentu złożenia ich na ołtarzu. Ten bowiem akt liturgiczny – 
uroczyście sprawowany przez wszystkie prawie liturgie – „ma swoją wartość i 
znaczenie duchowe”. św. Jan Paweł II 

Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego 
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom  

życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 

Konto parafialne: 07 8882 1032 2001 0029 9762 0001 BS w Kędzierzynie-Koźlu 
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Liturgia Słowa przedostatniej niedzieli roku liturgicznego kieruje naszą myśl ku 
czasom ostatecznym, ku drugiemu przyjściu Jezusa. To przyjście będzie powszechne i 
zauważalne. Jednak termin paruzji jest zakryty, wie o nim tylko Ojciec niebieski. 
Uczniowie powinni natomiast umiejętnie odczytywać znaki czasu. To ważne zadanie, 
które daje zdrowy, ewangeliczny osąd rzeczywistości przeszłej, teraźniejszej i 
przyszłej. Pomaga również budzić w sercu nadzieję, by nie popaść pesymizm czy 
rozpacz, które powodują poczucie ciągłego zagrożenia i niepewności oraz oczekiwania 
na nieuniknioną zagładę. Znaki czasu to wydarzenia życia doczesnego, przez które 
Bóg przemawia, powołuje do dialogu i występuje z konkretnym zadaniem przyjęcia 
obecnej sytuacji. Ważna jest więc ufność Bogu, że przez stworzenie świata, a 
zwłaszcza przez wydarzenie Jezusa Chrystusa, wkroczył On w historię świata tworząc 
z niej historię zbawienia. Przez wiarę człowiek także uczestniczy w tym wydarzeniu, a 
dzięki swoim decyzjom i wyborom może oddziaływać na świat i go zmieniać. 
Jak przypomniał Sobór Watykański II, dzięki wierze w pomoc Ducha Świętego lud 
Boży „stara się w wydarzeniach, potrzebach i pragnieniach, w których uczestniczy z 
resztą ludzi naszej doby, rozpoznać, jakie w nich mieszczą się prawdziwe znaki 
obecności lub zamysłów Bożych” (KDK 11). W tych odniesieniach do sytuacji 
współczesnej chodzi jednak nie tylko o doczesną interpretacje znaków czasu, ale o 
spojrzenie teologiczne. I tak, wiara w powtórne życie Syna Człowieczego sprawia, że 
czas Kościoła posiada charakter jednego wielkiego oczekiwania. Pewne jest to, że 
paruzja będzie poprzedzona powszechnym uciskiem, różnymi kataklizmami i 
cierpieniami. Chrystus powróci, ponieważ „Ojciec nie sądzi nikogo, lecz cały sąd 
przekazał Synowi”. Ów sąd będzie dziełem wyzwolenia „z niewoli zepsucia, aby 
uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych”. Sąd Ostateczny będzie również 
konfrontacją ludzkich uczynków. Chrystus nalega, że najbardziej wiarygodnym 
świadectwem naszego życia będzie miłosierdzie okazane bliźnim. Wreszcie, sąd 
żywych i umarłych ukaże bezinteresowność daru Bożego, łaskę, jaką jest królestwo 
przygotowane nam od założenia świata. 
Nikt nie wie, kiedy nastąpi paruzja. Trzeba zatem uwierzyć słowom Jezusa, który 
wzywa, aby już teraz owocnie korzystać z czasu łaski Bożej, modlić się i czuwać. A 
wtedy będziemy zawsze gotowi na spotkanie z Panem i przepełnieni nadzieją w Boże 
miłosierdzie, a nie pełni lęku przed nieznaną przyszłością, ślepym losem czy bliżej 
nieokreślonym przeznaczeniem.   


