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23. – 29. 11. 2020 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata 

Słowa Ewangelii według Świętego 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 23. 11. 2020 – św. Klemensa I, pap. i m. 

17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za ++ Julię i Marię Piechaczek, pokr. i d.op. 

 Wtorek 24. 11. 2020 – Świętych Męczenników Andrzeja Dung-Lac i 

Towarzyszy 

17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + syna Artura Huncza w 15 r. śm., za + ojca Eryka, + Martę Barteczko, jej 

+ męża, za + Józefa i za ++ z pokr. 

 Środa 25. 11. 2020 – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dz. i m. 

17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 - Przez wstawiennictwo św. Katarzyny w int. Mieszkańców z ul. Katarzyny   

- Dz. błag. do B.Op. MBNP. z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Józefy Buciak 

z ok. rocznicy urodzin i za dzieci z rodzinami 

 Czwartek 26. 11. 2020  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za ++ Jadwigę i Antoniego Świerc i całe pokr. 

17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + Teresę Fonfara w 30 dz. po śm., za + męża Jerzego, za ++ Marię i 

Franciszka Fonfara, ++ Łucję i Józefa Bednorz oraz d .op. 

 Piątek 27. 11. 2020  

17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + Wiktorię Szurdak zd. Kurpierz w 9 r. śm., za + kuzyna Krzysztofa, za ++ 

z rodz. Kowalik – Kurpierz – Szurdak i d.op. 

 Sobota 28. 11. 2020  

17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA  

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

int. Krystyny i Alfreda z ok. rocznicy ślubu, w int. Alfreda z ok. urodzin i za 

synów z rodzinami  

- Do Mił. Bożego za ++ Jerzego i Małgorzatę Kala, ich rodziców i rodzeństwo  

- Za ++ Marię i Stanisława Rajzebicher i za ++ z całej rodziny  

- Za + Adelajdę Świerc w 7 r. śm., za + Alfonsa Świerc, ++ dziadków z obu 



str. i d.op.  

- Za + Krystynę Kowol w 10 r. śm., męża Alfonsa, za ++ z rodz. Kowol - 

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

i za ++ pokr.  

- Za +Jerzego Kurpiers w I r. śm. i za + matkę Marię Warwas w I r. śm.  

- Za + Piotra Figura w 30 dz. po śm.  

- Za + Arkadiusza Podemskiego - Msza św. od Elżbiety Palak i Magdy Palak z 

rodzinami 

 Niedziela 29. 11. 2020 – I Niedziela Adwentu 

8. 00 Za ++ rodziców Marię i Huberta Meryk w rocznicę ich śmierci, za ++ z  rodz. 

i pokr. 

10. 30 Za + Joachima Kurc, jego rodziców i pokr. 

16. 00 Nieszpory adwentowe z poświęceniem wieńców 

16. 30 - Za + Andrzeja Wuchowicz, za ++ Helenę i Stanisława, za + matkę Anastazję 

Walecko, za Marię Kosiorek i d.op.  

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

błog. w int. Mirosławy z ok. urodzin i w int. całej rodziny 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W dalszym ciągu zapraszam na nabożeństwo różańcowe za naszych zalecanych 

zmarłych 

2. Każdego dnia od godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym 

kościele 

3. W przyszłą niedzielę comiesięczna kolekta parafialna - gospodarcza na remonty 

naszego kościoła   

4. W przyszłą niedzielę I NIEDZIELA ADWENTU. Podczas nieszporów 

błogosławieństwo wieńców, świec i lamp adwentowych  

5. Dzisiaj wyznaczona zbiórka do puszek przed kościołem na remont katedry 

opolskiej 

c.d. 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». 

 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do 

Koryntian 
Bracia: 

Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ 

bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się 

zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy 

będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako pierwociny, 

potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, 

gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i 

Moc. 

Trzeba bowiem, ażeby królował, «aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje 

stopy». Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu 

poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, 

aby Bóg był wszystkim we wszystkich. 

 

Patron tygodnia: św. Klemens I 

Św. Klemens I, papież, męczennik (+ 97) – trzeci następca w Piotra, rządził 

Kościołem w latach 88 - 97. Według Tertuliana miał otrzymać święcenia kapłańskie 

z rąk Piotra Apostoła. Papież Klemens napisał list do chrzecijan w Koryncie. 

Dokument ten jest świadectwem znaczenia biskupa rzymskiego w I wieku. Tradycja 

podaje, że poniósł męczeńską śmierć. Imię Św. Klemensa wymieniane jest w Kanonie 

rzymskim. 

Patron narodów słowiańskich, dzieci, górników, kamieniarzy, kapeluszników, 

marynarzy. 

W IKONOGRAFII Św. Klemens przedstawiany jest w papieskim stroju 

pontyfikalnym. Jego atrybutami są: Baranek Apokalipsy, kotwica, którą uwiązano mu 

u szyi, księga, mały krzyż, paliusz. 


