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25. 11. – 1. 12. 2019 

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: 

«Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym 

Wybrańcem». 

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli 

Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie». 

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król 

żydowski». 

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś 

Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». 

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę 

ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze 

uczynki, ale On nic złego nie uczynił». 

I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». 

Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju». 

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela 
Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: 

«Oto my jesteśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty 

odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud – 

Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem». 

Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze 

z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 25. 11. 2019 – św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

18. 00 - Za mieszkańców z ul. św. Katarzyny z prośbą o potrzebne łaski  

- Za + matkę Katarzynę Andrzejak, + brata Jerzego i siostrę Danutę 

 Wtorek 26. 11. 2019  

18. 00 Przez wstawiennictwo św. Cecylii w int. żyjących i zmarłych naszych 

Chórzystów 

 Środa 27. 11. 2019  

18. 00 Za + Krystynę Kowol w 9 r. śm., za męża Alfonsa, za ++ z rodz. Kowol - 

Pasoń, za + matkę Jadwigę, brata Manfreda Namyślik, za + Jerzego Wieszala, 

pokr. i d.op. 

 Czwartek 28. 11. 2019  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za ++ rodz. Marię i Huberta Meryk w r. śm. oraz za + z rodz. Buhl – Meryk 

18. 00 Za + Wiktorię Szurdak zd. Kurpierz w 8 r. śm., za + kuzyna Krzysztofa, za + 

teściową Józefę Szurdak, pokr. Kowalik - Kurpierz 

 Piątek 29. 11. 2019  

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Do Miłosierdzia Bożego za + 

Jerzego, Margaritę Kalla, ich rodziców i rodzeństwo oraz d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 30. 11. 2019 – św. Andrzeja, Ap. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

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

int. Alfreda Warwas z ok. 75 r. ur., za żonę Krystynę i synów z rodzinami  

- Za ++ z rodz. Warwas – Kurda, pokr. i d.op.  

- Za + Adelajdę Świerc w 6 r. śm., za + ojca Alfonsa i dziadków z obu stron  

- Za + Marlis Figura w r. śm., za męża, rodziców Koptoń - Figura i d.op.  

- Za + Różę Ochota w I r. śm.  

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

- Za + ojca Adama w 3 r. śm., za + matkę Czesławę Janiszewską, za ++ Zofię i 

Bronisława Bugajewskich, pokr. i d.op. \ 

- Za + matkę Janinę Raba w I r. śm. i za + ojca Jerzego  

- Za + Jerzego Lazar w I r. śm., za ++ rodziców i brata Jana  

 Niedziela 1. 12. 2019 – I Niedziela Adwentu 

8. 00 Za + Rozwinę Gurbierz w 30 dz. po śm. 

10. 30 Za + Joachima Kurc, za jego ++  rodziców i brata 

16. 00 Nieszpory adwentowe 

16. 30 Do św. Anioła Stróża  za roczne dziecko Konstancję Noga, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych, za babcię Beatę z ok. urodzin  i o Boże błog. dla całej 

rodziny 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną na remont wieży 

naszego kościoła  

2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: (sobota) święto św. Andrzeja Apostoła  

3. W przyszłą niedzielę I Niedziela Adwentu. Podczas nieszporów 

błogosławieństwo wieńców, świec i lamp adwentowych    

4. Kolekta z przyszłej niedzieli na Seminarium Duchowne i  inne instytucje 

diecezjalne  

5. Dziś w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu doroczny Dzień Skupienia 

dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.  

6. W przyszłą niedzielę (1.XII) zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej  

7. Zbiórka ministrantów – sobota godz. 12.00  

8. Próba chóru we wtorek o godz. 18.30 

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan 

Bracia: 

Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. 

On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego 

umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów. 

On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo 

w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty 

widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy 

Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed 

wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. 

I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród 

umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w 

Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez 

Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego 

krzyża. 

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. 

Humor 

Mały chłopiec pyta swoich rodziców: 

- Co to jest "bikini"? 

- Nic - odpowiada matka, aby uniknąć konieczności wyjaśniania. 

- Prawie nic - prostuje ojciec. 

- Kelner! W waszej zupie złapałem żywego karalucha! 

- Nic się nie stało. I tak masz Pan dużo szczęścia. 

- Cooo?! 

- Widzisz Pan tego gościa przy oknie? 

- Widzę, i co z tego? 

- On nie złapał... 

Zasady walki politycznej: 

1. Jeśli warto o coś walczyć, to tym bardziej warto walczyć nieuczciwie. 

2. Nie kłam, nie oszukuj, nie kradnij... bez potrzeby. 

3. Szczera odpowiedź może Ci przysporzyć tylko problemów 

4. Fakty, aczkolwiek interesujące, są bez znaczenia. 

5. Prawda jest zmienna. 

6. Obietnica nie jest gwarancją. 

- Mój dziadek żył 105 lat. Na śniadanie, obiad i kolację zjadał łyżkę kawioru i popijał 

to luksusową whisky, a potem wypalał kubańskie cygaro. Żeby być w formie, dwa 

razy w tygodniu zamawiał w restauracji befsztyk florencki. Jednak najwięcej energii 

dawały mu randki z młodymi kobietami... 

- A no co zmarł? 

- Musieliśmy go zabić ze względu na koszty... 


