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26. 11. – 2. 12. 2018 

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
Słowa Ewangelii wg św. Jana 

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. Co 

uczyniłeś?» 

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». 

Czytanie z Księgi proroka Daniela 
Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn 

Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. 

Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie 

narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie 

przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 26. 11. 2018  

7. 00 Za ++ rodz. Schenk i Orlik, ++ siostry Magdalenę i Bernadetę, ++ braci Jana i 

Huberta, za ++ szwagrów Konrada i Alfonsa, pokr. i d.op. 

 Wtorek 27. 11. 2018  

18. 00 Za + Krystynę Kowol w 8 r. śm., męża Alfonsa, za ++ rodz. Kowol - Passoń, 

+ matkę Jadwigę, brata Manfreda Namyślik, za + Jerzego Wieszala i pokr. 

 Środa 28. 11. 2018  

18. 00 Za + syna Andrzeja Passon w dniu jego urodzin, za ++ rodz. Pawła i Gertrudę 

Klik, siostrę Małgorzatę Płaza, za ++ teściów Passon i ++ krewnych 

 Czwartek 29. 11. 2018  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + męża Gerharda Bernat w rocznicę śm., za jego ++ rodziców, teściów, ich 

braci i ++ krewnych oraz d.op. 

18. 00 Za + Magdalenę Woszek w 30 dz. po śm. 

 Piątek 30. 11. 2018 – św. Andrzeja, Apostoła 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  

- Za + męża Jana Szymczak w 4 r. śm., za ++ rodz. Joannę i Antoniego Kozak, 

brata Jerzego, teścia Franciszka i szwagra Zygmunta 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 1. 12. 2018 – I sob. m-ca 

7. 00 - Do Niep. Serca NMP w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św. i za Chorych 

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, prosząc o potrzebne zdrowie i 

Boże błog. w int. Beaty z ok. ur. oraz dla całej rodziny 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Ojca św., Kościół i  prześladowanych Chrześcijan 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA  - INTENCJA  ZBIORCZA   

- Za + Adelajdę Świerc w 5 r śm., za + ojca Alfonsa i dziadków z obu stron  

- Za + Marlis Figura, męża, rodziców i krewnych  

- Za ++ Marię i Stanisława Rajzebichel, za ++ z rodz. Piechota, pokr. i d.op.  

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

rodz. i pokr.  

- Za ++ rodz. Marię i Huberta Meryk w rocznicę ich śm., ++ dziadków Meryk 

– Buhl i pokr.  

- Za ++ Adama i Czesławę Janiszewskich, ++ teściów Bronisława i Zofię 

Bługajewskich oraz za ++ z  pokr. z obu str.  

- Za + Benedykta Uchmanowicz, za ++ rodz. Michalinę i Piotra, za ++ teściów  

Irenę i Jana Filipowskich oraz za ++ krewnych z  tych  rodzin 



 Niedziela 2. 12. 2018 – I Niedziela Adwentu 

8. 00 Za ++ Marię i Konrada Smandzik, ++dziadków i krewnych za rodz. Kowol – 

Smandzik, za ++ Alojzego i Martę Salzburg i d.op. 

10. 30 - Za + Joachima Kurc i za ++ z rodz. Kurc  

- Za roczne dziecko Igę Bebek 

13. 00 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Emmę Bloch, za rodziców, dziadków 

i chrzestnych 

16. 00 Nieszpory adwentowe z poświęceniem świec i wieńców adwentowych 

16. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Joanny Panza z ok. 85 r. ur. i za dzieci z rodzinami  

- Za roczne dziecko Huberta Wójcik oraz w int. Beaty i Bernarda w 5 r. ślubu 

  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg  zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła  

2. Bóg zapłać za dzisiejszą  comiesięczna kolektę parafialną (przedostatnią) na 

oświetlenie naszego kościoła  i za ogólnodiecezjalną zbiórkę do puszek  przed 

kościołami na remont katedry  opolskiej   

3. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne (piątek) św. Andrzeja ap.  

4. W tym tygodniu przeżywamy pierwszą sobotę miesiąca  

5. W przyszłą niedzielę I Niedziela Adwentu  

6. Próba chóru we wtorek o godz. 18.00  

7. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00 

 
Patron tygodnia – bł. Anuarita 

Błogosławiona Maria Klementyna Anuarita Nengapeta, dziewica i męczennica. 

Anuarita urodziła się 29 grudnia 1939 roku w Wamba w Prowincji Wschodniej Konga 

jako córka Amisi Badjulu i Isude Julienne. Pochodziła z plemienia Babudu, z rodziny 

mającej sześcioro dzieci. Jej rodzice rozwiedli się. Na chrzcie świętym, który przyjęła 

w wieku sześciu lat razem ze swoją matką, przyjęła imię Alphonsine. Całe swoje 

wychowanie religijne zdobyła w pierwszej misji chrześcijańskiej na terenach Zairu - w 

Bafwabaka. 

W wieku 16 lat zdecydowała się wstąpić do zgromadzenia Najświętszej Rodziny. W 

1959 roku złożyła śluby zakonne i przyjęła imiona Maria Klementyna. Ukończyła 

szkołę i pracowała jako nauczycielka, otaczając swoich uczniów serdeczną troską. Z 

wielką życzliwością odnosiła się także do współsióstr. W zakonnej wspólnocie pełniła 

obowiązki zakrystianki i pracowała w kuchni. Jej życiową dewizą było "służyć i 

sprawiać radość". 



Zginęła 1 grudnia 1964 r., w okresie wojny domowej w Kongo, broniąc swej 

czystości. Siostry zostały porwane i wywiezione przez żołnierzy. Dowódca upatrzył 

sobie Anuaritę i chciał ją zmusić do uległości. Wobec zdecydowanego oporu kazał ją 

zabić. Siostra Anuarita, zdając sobie sprawę, że za chwilę zginie, powiedziała do 

oprawców: "Przebaczam wam, bo nie wiecie, co czynicie". Została zasztyletowana, a 

odtrącony dowódca dobił ją strzałem. Świadkami jej męczeństwa były siostry 

uprowadzone razem z nią, które w chwili jej konania odśpiewały Magnificat. 

Początkowo została pochowana we wspólnym grobie, ale po zakończeniu rebelii jej 

ciało przeniesiono do katedry w Isiro. Św. Jan Paweł II beatyfikował ją w Kinszasie 15 

sierpnia 1985 r. 

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła 

Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród 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. 

Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, 

Wszechmogący. 

 

Humor 

Marszałek Piłsudski z ciężko rannych legionistów zwykł był żartować:  

- Czego krzyczysz... tylko noga? A tamtemu głowę urwało i nie krzyczy, a ty o takie 

głupstwo.  

Wzdycha starszy pan siedzący w tramwaju:  

- Zero kultury, straszne chamstwo, brak żadnych wartości, zero szacunku dla starszych 

osób.  

- Ale o co panu chodzi?! Przecież ustąpiliśmy panu miejsca!  

- No tak, ale żona nadal stoi. 

Lekarz dzwoni do swojego pacjenta:  

- Witam Pana, przyszły wyniki badań. Mam dobre i złe wieści.  

- O cholera! Jak brzmią dobre wieści?  

- Według badań zostało Panu 24h życia.  

- To straszne! Co może być gorszego?  

- Próbuję się z Panem skontaktować od wczoraj. 


