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27. 11. – 3. 12. 2017 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata 
Ewangelia wg św. Mateusza  

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy 

zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie 

narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 

Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.  

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca 

mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! 

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;  

byłem spragniony, a daliście Mi pić;  

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;  

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;  

byłem chory, a odwiedziliście Mnie;  

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.  

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i 

nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię 

przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy 

Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” 

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu 

z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”. 

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w 

ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 27. 11. 2017  

7. 00 Za + Angelę Okos w 30 dz. po śm., za ++ z  rodz. Okos - Rzotki, pokr. i d.op. 

 Wtorek 28. 11. 2017  
18. 00 Za + Krystynę Kowol w 7 r. śm., za męża Alfonsa, za ++ z rodz. Kowol – 

Pasoń, za + Jadwigę Namyślik, za + Jerzego Wieszala i pokr. 

18. 30 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. VII 

 Środa 29. 11. 2017  
18. 00 Do Mił. Bożego za ++ Jerzego i Małgorzatę Kala, ich rodziców, rodzeństwo, 

za + brata Bernarda Witola, ojca Jerzego, za ++ z rodz. i pokr. 

 Czwartek 30. 11. 2017 – św. Andrzeja, Apostoła 
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 - Za ++ Annę i Piotra Frejlich, ich syna Jana, synową Jadwigę, zięcia Piotra i 

za ++ z pokr.   

- Dz. błag. do B.Op. MBU Chorych z podz. za łaski, z pr. o szczęśliwą 

operację w pew. int. i o dalsze zdrowie 

 Piątek 1. 12. 2017 – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Chorych i 

Dobrodziejów kościoła 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Za + Marlis Figura, męża 

Joachima, rodziców i  krewnych z obu stron 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 2. 12. 2017  - I sob. m-ca 
7. 00 - Do Niepokalanego Serca NMP za Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św.  

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

int. Jana Passon z ok. 65 r. ur., za żonę  Dorotę, za dzieci z rodzinami i w int. 

całej rodziny 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA   

- Za + matkę Adelajdę Świerc w 4 r. śm., ojca Alfonsa Świerc, ++ dziadków 

Marię i Wiktora Iwanek, pokr. i d.op.  

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

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

pokr. i d.op.  

- Za + Marię Ciurpalewicz, pokr. i d.op.  

- Za + Marię Gnyp z ok. ur. oraz za ++ rodziców i teściów 

- Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Mateuszka w 3 r. urodzin i za najbliższą 

rodzinę  

 Niedziela 3. 12. 2017 – I Niedziela Adwentu  
8. 00 Za + Marię Smandzik, męża Konrada, ++ dziadków, krewnych z rodzin 

Smandzik – Kowol, za ++  Alojzego i Martę Salzburg, pokr. i d.op.   

10. 30 - Za + Joachima Kurc, jego ++ rodziców i d.op. 



- Do św. Anioła Stróża za Alexa Pyczak 

16. 00 Nieszpory adwentowe 

16. 30 Za ++ Hildegardę i Antoniego Piechaczek, za ++ rodziców, rodzeństwo z obu 

stron i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: w czwartek święto św. Andrzeja Apostoła  

2. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną na opał do naszego kościoła  

3. Dziś w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu doroczny dzień skupienia 

dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej   

4. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy piątek i sobotę miesiąca  

5. Odwiedziny chorych w tygodniu przed świętami  

6. W przyszłą niedzielę I Niedziela Adwentu. W czasie nieszporów poświęcenie 

wieńców, świec i lamp adwentowych  

7. We  wtorek o 19.00 próba chóru  

8. W sobotę o godz, 11.00 w salce parafialnej spotkanie Marianek 

9. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

10. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek przed kościołem na remont katedry 

opolskiej 
 

Patron tygodnia – św. Andrzej Apostoł  

Św. Andrzej Apostoł (+ ok. 70) pochodził z Betsaidy. Brat św. Piotra. Rybak. 
Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela. Pod jego wpływem poszedł za Chrystusem, 
gdy Ten przyjmował chrzest w Jordanie. Pierwszy powołany przez Jezusa na apostoła. 
Przez cały okres publicznej działalności Pana Jezusa należał do Jego najbliższego 
otoczenia. W ich domu w Kafarnaum Chrystus niejednokrotnie się zatrzymywał. Był 
świadkiem cudu w Kanie (J 1,40 - 2,12), cudownego rozmnożenia chleba (J 6,8 nn). 
Pośredniczył między Mistrzem a poganami (J 12,21 nn). Po Zesłaniu Ducha Świętego 
według apokryfów Andrzej Apostoł miał pracować w Poncie i Bitynii (dzisiaj 
zachodnia Turcja) oraz w Tracji (Bułgaria), Scytii (dolny bieg Dunaju) i Grecji. Tam 
też 30 listopada 70 roku w Patras, przeżegnawszy zebranych wyznawców został 
ukrzyżowany głową w dół na krzyżu w kształcie litery X. 
Jest patronem prawosławia, Słowian (szczególnie obrządków wschodnich). 
archidiecezji warmińskiej, Austrii, Bułgarii, Burgundii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, 
Niemiec, Rosji, Sycylii, Szkocji. szeregu miast, m. in. Bordeaux, Brescii, Brugii, 
Hanoweru, Neapolu, Rawenny oraz małżeństw podróżujących, rybaków rycerzy 
woziwodów rzeźników. Orędownik zakochanych, wspomaga w sprawach 
matrymonialnych i wypraszaniu potomstwa. 
W IKONOGRAFII Św. Andrzej Apostoł przedstawiany jest jako starszy mężczyzna 
o gęstych, siwych włosach i krzaczastej, krótkiej brodzie. Jako apostoł nosi długi 
płaszcz. Czasami ukazywany jako rybak w krótkiej tunice. Powracającą sceną 
w sztuce religijnej jest chwila jego ukrzyżowania. 
Atrybutami Świętego są: "krzyż św. Andrzeja" w kształcie X, księga, ryba, sieć. 



cd. Ewangelii:  
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;  

byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;  

byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;  

byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;  

byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.  

Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, 

albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy 

Tobie?” 

Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście 

jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. 

I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego». 

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela 

Tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi 

pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród 

rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze 

wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. 

Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisku» – mówi Pan Bóg. 

«Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą 

umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie». 

Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja osądzę poszczególne owce, 

barany i kozły». 

 Humor 

Proboszcz pyta parafiankę: 
- Dlaczego pani nie zamówiła za zmarłego męża mszy świętej? Już nie mówię o 
gregoriance, ale chociaż jednej mszy? 
- Po co? Niech ksiądz pomyśli logicznie. Jak jest w niebie, to mu nie trzeba, jak w 
piekle, to mu nie pomoże, a jak w czyśćcu... ja go dobrze znam... wytrzyma. 

Syn pyta ojca: 
- Czy to prawda, że w niektórych krajach Afryki mężczyzna nie zna swojej żony do 
momentu, aż się z nią ożeni? 
- To się dzieje w każdym kraju, synu - odpowiada ojciec. 

- Kochanie, czy ta sukienka sprawia, że jestem gruba? 
- Nie, kochanie. To ciastka, którymi ciągle się napychasz. 

Blondynka stoi przy kiju wbitym do ziemi i z trudem próbuje go zmierzyć.  
Po pewnym czasie podchodzi do niej facet, wyrywa kij, kładzie go na ziemi i pomaga 
jej go zmierzyć. 
Blondynka na to: 
- Ale proszę pana, chciałabym sprawdzić jaki ten kij jest wysoki, a nie jaki jest długi... 


