
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 21.11.2021 – 28.11.2021 

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

Poniedziałek – 22.11.21, św. Cecylii 
  6.30 – Do Matki Boskiej Królowej w int. Anety Nawrockiej o powrót do  
  zdrowia oraz potrzebne łaski dla niej i całej rodziny.  

Wtorek – 23.11.21,  
  6.30 – Za + męża i ojca Wojciecha Winnik.  

Środa – 24.11.21, Msza szkolna, św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy 
17.00 – Za ++ rodz. Eryka i Gertrudę Juraszek i ++ dziadków.  

Czwartek – 25.11.21,  
  6.30 – Za + żonę Marię Tworek, ++ rodz. Tumulka i Tworek, braci, siostry  
   i całe pokrew. Tumulka i Tworek. 
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu z Różańcem za zmarłych i czytaniem  
   wypominek. 
18.00 – Msza św. za + Brygidę Estko w r. śmierci. 
18.30 – Katecheza dla klasy VIII i I Mł.  

Piątek – 26.11.21  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za Młode pokolenie 
  6.30 – Za + ojca Pawła Kubus.  
18.30 – Katecheza dla klasy VI i VII  

Sobota – 27.11.21,  
  7.00 – Za + ojca Józefa Hellebrand w kol. r. śm.  
10.00 – Zbiórka dla kandydatów i nowych chętnych na ministrantów. 
17.00 – W jęz. niem.: Za + syna Norberta Smykała w 4 r. śm. ze wspom.  

 + matki Ingeborgi i dziadków Przybyła i Smykała.  

Niedziela – 28.11.21, I Niedziela Adwentu. Kolekta na potrzeby parafialne.  
   Po mszach dodatkowa zbiórka na remont katedry opolskiej.  
  7.45 – Modlitwy poranne 
  Msza św. z poświęceniem wianków, świec i opłatków wigilijnych:  
  8.00 – Za + ojca Wilhelma Magiera w 6 r. śm. ze wspom. + matki Elżbiety. 

10.30 – Suma: Za parafian, służbę kościelną, liturgiczną, szafarzy, panie  
  organistki, organistów, muzyków i chórzystów.  
  Obrzęd przyjęcia kandydatów, ministrantów, odnowienie przyrzeczeń 
15.00 – Nabożeństwo adwentowe – zapraszamy rodziców z dziećmi na  
  pierwsze spotkanie adwentowe z poświęceniem lampionów, stroików,  
  wianków adwentowych. Rozpoczęcie Drogi adwentowej.  
  Po nabożeństwie; spotkanie ministrantów na plebanii. 

Wolne intencje:  7, 16 i 25 grudnia. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Mamy Króla! Jest nim Jezus Chrystus – Zbawiciel, Król wszechświata. 
Należymy do królewskiego rodu i z Chrystusem mamy udział w królewskim 
kapłaństwie. Znakiem Jego królowania nie jest jednak korona, lecz krzyż 
zbawienia, który wisi na ścianach naszych domów, jest wpisany w nasze serca i 
którym znaczymy siebie, gdy stajemy do modlitwy. A ponieważ szlachectwo 
zobowiązuje, niech świadomość przynależności do królewskiego rodu 
zobowiązuje nas do godnego życia. 
2. Kolejny rok liturgiczny kończymy uroczystością Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego 
Chrystusowi Królowi możemy dziś uzyskać odpust zupełny. Trzeba także 
spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski 
uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach 
wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek 
grzechu.  
3. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na 
przyjście Pana. Roraty w naszym kościele jak w ubiegłym roku: poniedziałek, 
środa, piątek wieczorem o 17.30, w pozostałe dni msze św. w dotychczasowym 
porządku.  
4. W pierwszą niedzielę Adwentu poświęcenie opłatków i świec wigilijnych, 
które będzie można nabyć w zakrystii. Po południu nabożeństwo na 
rozpoczęcie Drogi adwentowej dla dzieci, poświęcenie lampionów i wianków. 
5. Serdeczne podziękowania składam wszystkim zaangażowanym w sprzątanie 
i strojenie kościoła, za prace porządkowe na zewnątrz, porządkowanie obejścia 
kościoła, grabienie i sprzątanie liści. 
6. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: 
- Helena Falk, l. 90, z ul. Lasoki (+ w RFN). Wieczny odpoczynek … 

SENTENCJA TYGODNIA  
Do Nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie; Nie znajdzie Boga, kto Go 
szuka tylko w Niebie. Adam Mickiewicz 



WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (PRD) 
W ubiegłą niedzielę zakończyliśmy pierwszy etap wyborów do Parafialnej 
Rady Duszpasterskiej. Oddano 156 kart do głosowania. Na podstawie 
oddanych głosów do drugiego etapu głosowania spośród osób, które otrzymały 
największą liczbę głosów i wyraziły zgodę na kandydowanie do PRD powstała 
lista wyborcza. Dwie osoby nie wyraziły zgody a dwie osoby zostały 
wyłączone z głosowania i zostaną powołane przez proboszcza z nominacji.  
W przyszłą niedzielę głosowanie. Na otrzymanej dzisiaj karcie należy 
zaznaczyć 1 – 3 osoby, na które oddajemy swój głos, a kartę wrzucić do urny, 
jak w I etapie. Ogłoszenie ostatecznych wyników i zaprzysiężenie nowych 
członków Rady nastąpi w niedzielę 12 grudnia. Dziękuję bardzo za udział w 
powołaniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 

UŚMIECH TYGODNIA 
Wchodzi nawalony facet do autobusu i siada niedaleko zakonnicy. Ona patrzy 
na niego z przerażeniem i mówi: 
- Trafi pan prosto do piekła. 
- O nie. Pomyliłem autobusy… 

NAUCZANIE O EUCHARYSTII 
Wszyscy uczestniczący z wiarą w Eucharystii zdają sobie sprawę z tego, że 
stanowi ona „Sacrificium” czyli „Świętą Ofiarę” dzięki temu, że ofiara Kapłana 
i duchowe ofiary ludu, wyrażone ofiarowaniem chleba i wina, a zarazem 
wypowiedziane modlitwą i sercem, zostają konsekrowane i stają się 
prawdziwie, rzeczywiście i istotnie Ciałem, które Chrystus wydał i Krwią, 
którą przelał za nas. W ten sposób mocą konsekracji postacie chleba i wina 
stają się sakramentalnym, bezkrwawym ponowieniem krwawej Ofiary 
przebłagalnej, złożonej przez Niego na krzyżu Ojcu Niebieskiemu za zbawienie 
świata. Istotnie On sam, ofiarując się jako Żertwa Przebłagalna w akcie 
najwyższego oddania i wyniszczenia, jedyne tą swoją Ofiarą pojednał ludzkość 
z Ojcem skreśliwszy zapis dłużny. 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 
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ROZWAŻANIE 

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.  


