
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 20.11.2022 – 27.11.2022 

Niedziela – 20.11.22, Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 
 Kolekta na potrzeby parafii 
Msze św. z nabożeństwem na zakończenie Jubileuszu 50-lecia Diecezji 
  7.30 – Za + męża Jana Szweda w kol. r. śmierci. 
10.30 – Suma: Ku czci św. Klemensa w int. Parafian z Rybarzy i Zacisza. 

Poniedziałek – 21.11.22, Ofiarowanie NMP 
  6.30 – Za + matkę Marię Tomeczek z ok. urodzin, + ojca Brunona, ++  
  dziadków, wujków i pokrew.  

Wtorek – 22.11.22, św. Cecylii 
  6.30 – Za + ojca Józefa Hellebrandt. 

Środa – 23.11.22, Msza szkolna 
17.00 – O dar nieba za + matkę Brygidę Estko z domu Gabor w 40 r. śmierci. 
  Zbiórka dla kandydatów na ministrantów. 

Czwartek – 24.11.22, św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy 
  6.30 – Za + ks. Jerzego Pielka 

Piątek – 25.11.22,    
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Za + siostrę Krystynę Glombik, jej syna Andrzeja, + męża Józefa oraz  
  ++ rodziców 
17.00 – Spotkanie dla Dzieci Maryi oraz nowych kandydatek. 
18.00 – Spotkanie dla klasy VI Szkoły Podstawowej 

Sobota – 26.11.22,  
  7.00 – Za + ojca Pawła Kubus. 

Niedziela – 27.11.22, I Niedziela Adwentu 
 Kolekta na potrzeby Seminarium Duchownego 

Po mszach św. zbiórka na remont katedry opolskiej. 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + żonę i matkę Cecylię Panusz, ++ teściów Pawła i Gertrudę 

 Gruszka i szwagra Waltra Gruszka.  
10.30 – Suma: Za + ojca Wilhelma Magiera w kol. r. śm. ze wspom. + matki  
  Elżbiety i dziadków z dwóch stron. 
15.00 – Nabożeństwo adwentowe 

Najbliższe wolne intencje mszalne: 1, 3 (godz. 7.00), 10 grudnia 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziś ostatnia niedziela roku liturgicznego, w którą obchodzimy uroczystość 
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Dzisiaj młodzież gromadzi się, aby 
obchodzić Światowy Dzień Młodzieży. Ogarnijmy młodych modlitwą, aby 
wzrastali w wierze, nadziei i miłości oraz zawsze żyli w bliskości Chrystusa. 
2. Dzisiaj kończą się oficjalne obchody Jubileuszu 50-lecia powstania Diecezji 
Opolskiej. Każdą mszę św. kończymy dziś przed Najśw. Sakramentem 
Modlitwą za Diecezję i aktem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana oraz 
dziękczynnym Te Deum laudamus. Nabożeństwa popołudniowego nie będzie.  
3. Dzisiejszy dzień to także święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży. Zadaniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest 
kształtowanie dojrzałych postaw wśród młodych katolików.  
4. Jutro, 21 listopada, w liturgii przypada wspomnienie Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny. Tradycja przekazuje, że Maryja została jako 
dziecko przedstawiona w świątyni i przy niej wzrastała. Dla nas Matka 
Chrystusa pozostaje szczególnym wzorem życia poświęconego Bogu.  
5. We wtorek, 22 listopada, przypada wspomnienie Świętej Cecylii, dziewicy i 
męczennicy, patronki muzyki kościelnej. Wszystkim zaangażowanym w troskę 
o muzykę kościelną w naszej parafii, pani organistce, chórzystom i muzykom 
składamy serdeczne podziękowanie za całoroczną posługę i życzymy obfitości 
Bożego błogosławieństwa w dalszej posłudze.  
6.  W bieżącym roku (25.11.) przypada 90. rocznica Wielkiego Głodu na 
Ukrainie, jednej z najokrutniejszych zbrodni dokonanych przez reżim sowiecki, 
której kulminacja przypadła na lata 1932-1933.  Ludobójstwo dokonane przez 
Rosję pochłonęło – wg różnych szacunków – od 3 do 10 mln ofiar, w tym 
również Polaków. W przyszłą niedzielę – we wszystkich kościołach w Polsce – 
pragniemy modlić się w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie oraz w 
intencji wszystkich ofiar tamtej zbrodni. 
7. W najbliższą niedzielę przypada pierwsza niedziela Adwentu. 
Rozpoczniemy czas radosnego oczekiwania i przygotowania na spotkanie z 
Panem. Najpierw na powtórne przyjście Chrystusa na kończy czasów, a także 
na świętowanie pierwszego przyjścia Pana na ziemię.  
8. Jak co roku prosimy o ofiarowanie choinek do świątecznej dekoracji naszego 
kościoła. Zgłoszenia u księdza proboszcza lub pana Donata Kluge.   
9. Przez najbliższe 2 tygodnie trwać będą prace przy rowie i parkingu 
parafialnym. Prosimy o zachowanie ostrożności. 

Diecezjalne konto dla pragnących w ten sposób wesprzeć ubogich:  
86 1240 5178 1111 0010 8711 8310 z dopiskiem „na potrzeby ubogich” 



SENTENCJA TYGODNIA  
W naszej codzienności dbajmy o to, aby sercem szlachetnym i dobrym 
przyjmować Jezusa, wsłuchiwać się w Jego słowo i nauczanie Kościoła.  
                                                                                                                   bp Andrzej Czaja 

UŚMIECH TYGODNIA 
- Dlaczego wracasz tak późno do domu? – pyta żona męża. 
- Wyszedłem z baru i spotkałem księdza. Powiedział, że zszedłem na złą drogę. 
No to zawróciłem do knajpy… 

OPOWIADANIE: Światło 
- Czy widzieliście w kościele jakieś światło? - zapytała dzieci katechetka. 
- Lampy, świece. 
- Czerwone światełko w tabernakulum. 
- Słońce w oknie. 
Dzieci zamilkły. 
- A czy było tam jeszcze jakieś inne światło?- zapytała ponownie katechetka. 
Pewne dziecko podniosło w górę rękę i powiedziało:  
- Ludzkie oczy. 
Dlaczego tak często zapominamy o świetle, które znajduje się w naszym wnętrzu? 
Dlaczego pozwalamy, aby w nas zgasło? 

Z NAUCZANIA PASTERZY DIECEZJI OPOLSKIEJ 
Papież Franciszek mówi wiele o kulturze spotkania i sztuce bliskości. Bardzo tego 
potrzebujemy w relacjach między nami, ale nie mniej w budowaniu komunii z Bogiem. 
Dlatego jakże ważne jest nasze udawanie się do miejsc Jego rzeczywistej obecności, 
aby Go spotkać i wejść z Nim w dialog. Nie da się niczym zastąpić naszej obecności w 
domu Bożym i naszej modlitwy. Wiedzieli o tym nasi przodkowie i stąd wynikał ich 
wielki szacunek do świątyni Pana oraz częsta obecność w niej, jeśli tylko pozwalały na 
to siły i uwarunkowania życia. Przekazali nam też ważną maksymę na życie, że w 
kościele zawsze jest co robić – bo czeka na nas Bóg. Tymczasem wskutek pandemii w 
wielu parafiach część wiernych przestała chodzić do kościoła, a młodzież coraz 
częściej nie widzi sensu w takim praktykowaniu wiary. Jeśli to się ma zmienić, 
potrzeba z naszej strony wyrazistego świadectwa wartościowania każdej możliwości 
spotkania z Panem w Jego domu: udziału w Eucharystii, nabożeństwach, trwania na 
adoracji czy nawiedzenia Pana Jezusa obecnego w tabernakulum. bp Andrzej Czaja 

Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych 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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Jak co roku, w XXXIV Niedzielę Zwykłą obchodzimy w całym Kościele Katolickim 
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Liturgia Bożego słowa niesie 
nam bardzo istotne pouczenie na temat tożsamości naszego Króla, wyjaśnia, kim jest, 
mówi o Jego Królestwie, Jego działaniu i skutkach Jego aktywności w naszym życiu. 
Św. Paweł jednoznacznie przekazuje, że Królem Wszechświata jest Umiłowany Syn 
Ojca, który jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego 
stworzenia, który jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. „I On jest 
Głową Ciała, czyli Kościoła. On jest początkiem, Pierworodnym spośród umarłych”.  

Z odczytywanego fragmentu Ewangelii św. Łukasza wynika, że ów Król 
żydowski objawił ostatecznie swą moc dopiero jako rozpięty na krzyżu. Okazuje się, 
że nie są Go w stanie poruszyć największe nawet szyderstwa; ani te członków 
Wysokiej Rady, którzy drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże teraz sam siebie 
wybawi, jeśli jest Mesjaszem”. Ani żołnierskie kpiny „Jeśli Ty jesteś Królem 
Żydowskim, wybaw sam siebie”, ani urągania złoczyńcy „Czy Ty jesteś Mesjaszem? 
Wybaw siebie i nas”. Króla Wszechświata porusza natomiast ludzka skrucha, pełna 
szczerości. Kiedy słyszy „My przecież sprawiedliwie odbieramy słuszną karę za nasze 
uczynki” oraz pokorną prośbę „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 
królestwa” składa dobremu łotrowi obietnicę: „dziś ze Mną będziesz w raju”. Tym 
samym objawia nam wszystkim, że Jego Królewskie władanie nie polega na podboju 
ludów, lecz na obdarowywaniu nas nowym życiem.  

Tak, Jezus to Król nie z tej Ziemi! Jego królestwo przepięknie określa prefacja 
dzisiejszej uroczystości – jest to „królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, 
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”. Któż by nie chciał doświadczać na 
trwałe tych wspaniałych wartości, dobrodziejstw w codziennym życiu? Jezusowa 
obietnica pełnego dostępu do nich związana jest wyraźnie z utraconym rajem, to jest 
rzeczywistością boską. Można jednak w owej rzeczywistości bardzo realnie 
partycypować już w czasie ziemskiego pielgrzymowania. Jest to możliwe odkąd Boży 
Baranek przelał na krzyżu za nas wszystkich swoją Krew. Wówczas Bóg Ojciec – 
zaświadcza Apostoł Paweł – „uzdolnił nas do uczestnictwa w dziale świętych w 
światłości, uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego 
umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów”.  

Niech smak Królestwa będzie tęsknotą i radością duszy każdego z nas.  
                                                                                                   bp Andrzej Czaja 


