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Uroczystość Jezusa Chrystusa, 
Króla Wszechświata 

Ewangelia wg św. Jana 18,33b-37. 

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». 

Apokalipsa św. Jana 1,5-8. 

Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą 

królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od 

naszych grzechów, i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca 

swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. 

Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go 

przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, 

Wszechmogący. 

 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 23. 11. 2015 – św. Klemensa I – pap. i m. 

7. 00 Za + Artura Huncza w 10 r. śm., za + Martę Barteczko, za jej + męża Józefa i 

za ++ z pokr. 

 Wtorek 24. 11. 2015  
18. 00 Z okazji wspomnienia św. Cecylii za żyjących Chórzystów i za ich rodziny  

oraz za ++ Chórzystów i za ks. Prob. Wojciecha Skrobocza - Msza św. od 

Chórzystów 

 Środa 25. 11. 2015 – św. Katarzyny Aleksandryjskiej – dz. i m. 
18. 00 Przez wstawiennictwo św. Katarzyny w int. mieszkańców ulicy św. Katarzyny 

 Czwartek 26. 11. 2015 – bł. Jakuba Alberionego 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Franciszka Bernat, za + Jana Bernat, + Grzegorza  Bernat, ++ z pokr. i 

d.op. 

18. 00 Za + matkę Stefanię, ojca Mieczysława, brata Czesława Gierczyckich, za ++ z 

rodzin Gierczycki – Dec – Migała, pokr. i dusze czyśćcowe 

 Piątek 27. 11. 2015  
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + Krystynę Kowol w 5 r. 

śm., męża Alfonsa, za ++ rodziców Kowol – Pasoń, za  Jadwigę Namyślik i za 

+ Jerzego Wieszala oraz d.op. 
Katecheza dla kl. I-komunijnych 

 Sobota 28. 11. 2015  
13. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. 

w int. Adelajdy i Huberta Mateja z ok. 50 r. ślubu i za syna z rodziną 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MBF z podz.za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Emilii i Tadeusza Rybak z ok. 53 r. ślubu, za dzieci z rodzinami, wnuki i 

prawnuki  

- Za ++ Marię i Stanisława  Rajzebichel, za ich rodziców i pokr.  

- Za + Benedykta Uchmanowicz  w 6 r. śm., za ++ rodziców Michalinę i 

Piotra, ++ teściów Irenę i Jana Filipkowskich, za ++ krewnych i d.op.  

- Za ++ Anastazję i Pawła Janikula, Katarzynę i Franciszka Smolarz i za ++ z 

rodz. i pokr.  

- Za ++ rodz. Marię i Huberta Meryk w rocznicę ich śmierci i za ++ z pokr. 

oraz d.op.  

- Do Miłosierdzia Bożego za + Jerzego Kala, za żonę Małgorzatę, ich 

rodziców, rodzeństwo, za brata Bernarda Witola, za ++ z pokr. i d.op.  

- Za + męża Jana Szymczak w I r. śm., + teścia Franciszka, za ++ rodz. 

Antoniego i Joannę Kozak i brata Kozak oraz d.op.  

- Za + Ireneusza Kokurowskiego w 2 r. śm. 

 



 Niedziela 29. 11. 2015 – I Niedziela Adwentu 
8. 00 Za + Leona Fronia, jego ++ rodziców, teściów, za ++ z rodziny Wicher - 

Fronia 

10. 30 Za + męża Andrzeja Wuchowicz, za jego ++ rodziców, za + matkę Anastazję  

Waletzko  zd. Kondziela  i d.op. 

16. 00 Nieszpory  adwentowe 

16. 30 Za + córkę Wiktorię Szurdacz zd. Kurpierz w 4 r. śm. i za ++ z pokr. 

 

Pozostałe ogłoszenia 
1. Dzisiejsza Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to ostatnia 

niedziela Roku Liturgicznego. Za tydzień I Niedziela Adwentu - 

rozpoczniemy kolejny Rok Kościelny  

2. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę (z niedzieli 22 listopada) wyznaczoną na   

organizację Światowych Dni Młodzieży i za zbiórkę do puszek przed 

kościołem na remont katedry opolskiej - o co prosił Ks. Bp Ordynariusz 

Andrzej Czaja  

3. W przyszłą niedzielę comiesięczna (czwarta) kolekta parafialna na 

malowanie naszego kościoła  

4. Dziś w niedzielę 22 listopada w kościele WMSD w Opolu o godz. 11.00 

doroczny Dzień Skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.  

5. W przyszłą niedzielę przypada I Niedziela Adwentu. W czasie nabożeństwa  

będą poświęcone wieńce, świece i lampy adwentowe  

6. Zebranie Marianek w sobotę o godz. 11.00 w salce parafialnej  

7. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

8. Przed  wyjściem z kościoła można nabywać kalendarze na Rok 2016  

9. W nowym tygodniu na czas pracy i nauki  niech Pan Bóg ma w swej opiece 

i niech wszystkim  błogosławi 

10. Zaprasza się kibiców w niedzielę 22 listopada o godz. 13.00 na ostatni 

w tym sezonie mecz piłkarski pomiędzy Groszmalem a Bongo Karczów 

 
 



Opowiadanie – Mowa ciała 
 Monika była tego dnia w złym humorze. Nic jej się nie układało tak, jak 

powinno, wszystko ją denerwowało. Zbyt wiele zadano do domu, zbyt wiele było 

klasówek, zbyt wiele wszystkiego! 

 A jeszcze matka powtarzała to samo codzienne kazanie z tysiącem argumentów, 

wyjaśnień i poleceń. 

 Zasępiła się. Potem spojrzała matce prosto w oczy i głośno powiedziała: 

 - Mamo, męczą mnie twoje kazania, mam ich dosyć. Dlaczego zamiast tyle mówić, 

nie obejmiesz mnie i nie przytulisz do siebie? Żadne rady nigdy nie przyniosą mi tyle 

korzyści i szczęścia! 

 Matka zaniemówiła. Oczy córki wprost błagały o przytulenie jej. Starając się 

powstrzymać napływające łzy, niewyraźnie powiedziała: 

 - Chcesz... chcesz, żebym cię objęła? Wiesz, że ja też... ja też mam na to wielką 

ochotę? 

 Chwyciła córkę w otwarte szeroko ramiona i przytuliła ją do siebie, jakby była nadal 

małą dziewczynką. 

 Każdy, bez względu na wiek (nawet siedemdziesięciolatek), potrzebuje pociechy, jaką 

daje przytulenie się do bliskiej osoby, poczucie jej obecności, jednoznaczne wyrażenie 

miłości. Często stajemy się zbyt powściągliwi, zbyt nieśmiali w okazywaniu naszych 

prawdziwych uczuć. Ukrywamy je pod maską chłodu i surowości, z obawy, że 

ujawnimy ukochanym osobom własną bezbronność. 

 A przecież jedynie ludzkie ciepło może nas ochronić przed wielkim chłodem naszej 

epoki. 

Humor 

Syn zrobił wreszcie prawo jazdy i prosi ojca o pożyczenie samochodu. Ojciec ostro: 

 – Popraw oceny w szkole, przeczytaj Biblię i zetnij włosy, to wrócimy do tematu. 

 Po miesiącu chłopak przychodzi do ojca i mówi: 

 – Poprawiłem stopnie, a Biblię znam już prawie na pamięć. Pożycz samochód! 

 – A włosy? 

 – Ale tato! W Biblii wszyscy: Samson, Mojżesz, nawet Jezus mieli długie włosy! 

 – O, widzisz, synku! I chodzili na piechotę... 

Antoś wraca do domu z przedszkola cały podrapany na twarzy. Mama przestraszona 

pyta: 

 - Jasiu! Co się stało?! 

 - Dzisiaj było mało dzieci w przedszkolu. 

 - Dobrze, ale co to ma wspólnego z twoimi zadrapaniami?! 

 - Pani kazała nam ustawić się w kółko, złapać za rączki i tańczyć dookoła choinki. 

 


