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20. 11. 2022 Jezusa Chryst., Króla Wszechświata 921/22 

Inny Król 
 Historia pokazuje, iż monarchowie 
bardzo często okazują się tymi, którzy 
rządy swe sprawują twardą ręką, za-
siadając na okazałym tronie i zabiega-
jąc o swoje królestwo. Jezus, będąc 
Królem, uczy nas dziś, że Jego rządy 
są inne, a Jego królestwo nie jest ta-
kie jak władców tego świata. 
 Kiedy wyobrażamy sobie monarchów, 
nie tylko tych znanych z historii, lecz i tych 
współczesnych, możemy zaobserwować, 
że otaczają się służącymi i mają okaza-
łe posiadłości, a insygnia ich władzy są 
przykładem najwyższej próby kunsztu 
jubilerów. Tak prezentują się władcy 
piastujący rządy na tej ziemi. 
 Dziś wpatrzeni jesteśmy w innego 
Króla – samego Chrystusa, ukazujące-
go nam, jak wygląda Jego królestwo i 
jakie prawa w nim obowiązują.  
 Nie jest On władcą, który gromi 
poddanych, nie jest tym, który stosuje 
ucisk, nie jest tym, który pragnie po-
tęgi, rządząc wielkim imperium. Kró-
lestwo Chrystusa jest królestwem 
prawdy i życia, świętości i łaski, jest 

królestwem sprawiedliwości, miłości i 
pokoju. Panowanie Jezusa jest pełne 
miłosierdzia, którego hojnie udziela tym, 
którzy Go o nie skruszonym sercem pro-
szą. Jezus nie jest królem, który prze-
siąknięty jest dworską etykietą, lecz 
takim, który utożsamia się z każdym z 
nas, bo „podobny jest do nas we 
wszystkim z wyjątkiem grzechu”. 
 Mając tak wielkiego Króla, Pana 
władającego całym wszechświatem, 
nie ustawajmy w ukazywaniu na-
szym postępowaniem, jakimi pra-
wami żyjemy. W tę ostatnią niedzielę 
roku liturgicznego odnówmy w sobie 
pragnienie przynależności do Chrystu-
sowego królestwa i bądźmy miłosierni, 
jak On jest miłosierny. 
 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 

20.11.22 Urocz. Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. 

 Zakończenie obchodów Jubileuszu 50-lecia Diecezji 

 Kolekta Parafialna na energię elektryczną za miesiąc listopad;  
Puszka – zbiórka na Katedrę Opolską. 

08:00 Msza św.: Za †† rodziców Teresę i Jana Oleksa w kolejną rocznicę śmierci 

11:00 Suma: W intencji Zuzanny Zając z okazji 18 urodzin 

14:30 Opole Msz św. na zakończenie obchodów Jubileuszu 50-lecia naszej Diecezji. 

21. 11.22 Poniedziałek – wspomn. Ofiarowania Najśw. Maryi Panny. 
17:00 Msza św.: Za † Janinę Juszczyszyn 

18:00 Msza św.: Za † Danutę Mesjasz od Róży Różańcowej z Gór (1) 

22.11.22 Wtorek – wspomnienie św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy. 
17:00 Msza św.: Za † Jadwigę Nowak i za † Marię Leszczuk. 

18:00 Msza św.: W pewnej Bogu wiadomej intencji (JP) 

23.11.22 Środa – dzień powszedni. 

17:00 Msza św.: Za †† Halinę Kisielewską, Reginę Ciszewską i za Iwonę Półtorak. 

24.11.22 Czwartek – wspomn. Św. Męcz. Andrzeja Dung-Lac i Tow. 
16:00 Plebania Zbiórka Ministrantów 

17:00 Msza św. szkolna: W intencji † Kazimierza Micun         18:00 ! 

25.11.22 Piątek – dzień powszedni. 
15:00  Opole Dzień Skupienia Kapłanów naszej  Diecezj i  

26.11.22 Sobota – dzień powszedni. 
17:00 Msza św.: Za † mamę Janinę Jagi w 12 rocznicę śmierci. 

18:00 Msza św. Niedzielna: Za † Danutę Mesjasz od Rodziny Jolanty i Andrzeja Śnieżek 

27.11.22 I Niedziela Adwentu 
 Kolekta Parafialna - na bieżące wydatki Parafii (prace alpinistów) 

Po Mszach św.: Błogosławieństwo lampionów, wieńców adwentowych, stroików, świec i opłatków 

08:00 Msza św.: W intencji Marii Domalewskiej  

11:00 Suma: W intencji Dominiki Łabuz z okazji 18 urodzin 
  

  



 
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata - 20 listopada 2022 

1. Dziś ostatnia niedziela roku liturgicznego, w którą obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, 
Króla Wszechświata. W dniu dzisiejszym na prośbę papieża Franciszka młodzież gromadzi się, aby ob-
chodzić Światowy Dzień Młodzieży. Ogarnijmy ludzi młodych serdeczną modlitwą, aby wzrastali w 
wierze, nadziei i miłości oraz zawsze żyli w bliskości Chrystusa. 
  Pan Jezus jest naszym Królem, i to Jemu chcemy służyć najlepiej, jak potrafimy. Dlatego sta-
ramy się żyć zgodnie z najważniejszą zasadą Bożego królestwa, jaką jest przykazanie miłości. 
W naszych modlitwach pamiętajmy też o Akcji Katolickiej w jej patronalne święto. 
 Akcja Katolicka propaguje wartości chrześcijańskie w życiu społecznym. Zadaniem Katolic-
kiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych postaw wśród młodych katolików. 
Naszą modlitwą ogarniamy wszystkich zrzeszonych w tych wspólnotach.  
 

2. Dzisiaj po obu Mszach Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. 
 Za odmówienie tego aktu dzisiaj można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.  
 

3. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla, a od 1969 roku także Króla Wszechświata, przenika po-
dwójne przesłanie. Chodzi o zrozumienie, jaka jest rola Chrystusa w dziejach zbawienia i odkrycie, kim 
jest On dla nas osobiście. Królowanie Jezusa nie jest egoistycznym narzucaniem swej woli i władzy, 
aby jak najbardziej wykorzystać poddanych, lecz jest cierpliwym czekaniem na każdego, kto w 
swojej wolności i pokorze zbliży się do Niego, aby zaczerpnąć ze zdrojów zbawienia. Jezus króluje 
z wysokości krzyża. To co przez Jego oprawców zostało przewidziane jako kara, poniżenie i upokorzenie, 
staje się znakiem Jego mocy i panowania. 
 

4. Jutro, 21 listopada, w liturgii przypada wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Tra-
dycja przekazuje, że Maryja została jako dziecko przedstawiona w świątyni i przy niej wzrastała. Dla nas 
Matka Chrystusa pozostaje szczególnym wzorem życia poświęconego Bogu.  
 

5. We wtorek, 22 listopada, w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie Świętej Cecylii, 
dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej. Wszystkim zaangażowanym w troskę o muzykę 
kościelną w naszej parafii, szczególnie - organiście, składamy serdeczne podziękowanie za całoroczną 
posługę i życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa w dalszej posłudze.  
 

6. W najbliższą niedzielę przypada pierwsza niedziela Adwentu. Rozpoczniemy czas radosnego 
oczekiwania i przygotowania na spotkanie z Panem. Najpierw na powtórne przyjście Chrystusa na 
kończy czasów, a także na świętowanie pierwszego przyjścia Pana na ziemię.  
 

7. W bieżącym roku przypada 90. rocznica Wielkiego Głodu na Ukrainie, jednej z najokrutniejszych 
zbrodni dokonanych przez reżim sowiecki, której kulminacja przypadła na lata 1932-1933.   
 Ludobójstwo dokonane przez Rosję pochłonęło – wg różnych szacunków – od 3 do 10 mln ofiar, w 
tym również Polaków. W przyszłą niedzielę – we wszystkich kościołach w Polsce – pragniemy modlić się 
w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie oraz w intencji wszystkich ofiar tamtej zbrodni. 
 

8. W dalszym ciągu można zamawiać Msze św. na przyszły Rok; 
 Zachęcam aby w pamięci modlitewnej polecać naszych Zmarłych, ale również wszystkich żyjących, 
szczególnie z okazji urodzin i jubileuszy małżeńskich. Niech nie braknie modlitwy w intencji naszych Rodzin 
 

9. W tym tygodniu patronują nam: 
- wtorek, 22 listopada – Święta Cecylia (III w.), dziewica i męczennica, patronka muzyki kościelnej; 
-  czwartek,  24 l istopada –  Święty Andrzej  Dung -Lac i  Towarzysze  (XVI I I /XIX w. ),  
męczennicy wietnamscy.   



10. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki 
Matki Najświętszej.    
 

11. Sprzątanie Kościoła - Zapraszam Rodziny z Tarnicy: 
Krystyna Augustyniak, Leokadia Walczak, Dorota Rygał, Józefa Wąchała i Helena Szustak. 
Wcześniej – w czwartek lub piątek – Wieniec Adwentowy – TARNICA. 
Kolejne tygodnie srzątają Tłustoręby - Rodziny do sprzątania Kościoła. 
03.12.22. Jarosław Łabuz, Stanisław Łabuz, Jacek Łabuz i Dorota Lipka. 
10.12.22. Celina Gonsior, Justyna Kupczak, Jackiewicz Tomasz i Katarzyna Gągorowska. 
17.12.22. Barbara Żołędziowska, Zdzisława Nawarowska, Jolanta Nowak i Mieczysław Smal. 
Choinki, budowa szopki i porządki świąteczne – RUTKI. 
30.12.22.  Bożena Sobótka, Grażyna Babicz, Aneta Maj i Beata Naczyńska. 
05.01.23. Bożena Nogawka, Elżbieta Gurazdowska, Michalina Walicka i Beata Połowniak. 
14.01.23. Barbara Krząstek, Katarzyna Skaza, Magdalena Skaza i Katarzyna Siołkowska. 
21.01.23. Wiesława Malarek, Władysław Skrzynkowski, Sylwester Dębiński, Elżbieta 
   Toruńska i Tomasz Toruński. 
Kolejna wieś do sprzątania – miejscowość Góra. 
 

12. Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2022.  
 Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej informuje o rozpoczęciu 29. edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom. W bieżącym roku pieniądze z Wigilijnego Dzieła po raz kolejny zostaną przeznaczone na dofi-
nansowanie projektów pomocowych dla najmłodszych, które zorganizują Parafialne Zespoły Caritas i 
Szkolne Koła Caritas w ramach «Konkursu na Wyobraźnię Miłosierdzia».  
 Nabywając świece Wigilijnego Dzieła, wierni składają ofiary w wysokości 15 złotych za dużą i 7 
złotych za małą. Ofiary za świece są jednakowe w całej Polsce.  
 

13. Odwiedziny kolędowe 2022/2023 w tradycyjnej formie.  
 Jeśli sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju nie ulegnie zmianie, odwiedziny duszpasterskie 
(po dwuletniej przerwie) odbędą się w tradycyjnej formie. Spotkanie duszpasterza z wiernymi w domu 
daje niezwykłą okazję rozmowy z parafianami, zwłaszcza z tymi, których wiara w ostatnim czasie osłabła i 
zaprzestali jej praktykowania. Będzie to też okazja, aby zamówić Mszę świętą zarówno za Zmarłych 
jak i żyjących członków Rodziny. Pamiętajmy szczególnie o Jubileuszach. 
 Chciałbym, abyśmy wspólnie wykorzystali tę okazję do spotkań zarówno ze Starszymi jak i z 
młodym pokoleniem, poszukująć współnie możliwości zaangażowania się w życie parafii. Dlatego 
chciałbym zaplanować okres kolędy już znacznie wcześniej, aby odwiedzinami objąć całą parafię, jak 
również przeznaczyć więcej czasu na poszczególne spotkania w Waszych domach. 
 Proponowana Wizyta Duszpasterska wyglądałaby następująco: 
27.12.2022 Wtorek  15:30 Tarnica 1 

28.12.2022 Środa  15:30 Tarnica 2 

29.12.2022 Czwartek 15:30 Góra 1 

30.12.2022 Piątek  15:30 Góra 2 

02.02.2023 Poniedziałek 15:30 Tłustoręby 1 

03.02.2023 Wtorek  15:30 Tłustoręby 2 

04.02.2023 Środa  15:30 Tłustoręby 3 

05.01.2023 Czwartek 15:30 Roszkowice 1 

06.01.2023 Piątek   15:30 Roszkowice 2 

07.01.2023 Sobota  14 :00 Rogi 1 

09.01.2023 Poniedziałek 15:30 Rogi 2 

10.01.2023 Wtorek  15:30 Rogi 3 

11.01.2023 Środa   15:30 Rogi 4 

12.01.2023 Czwartek  15:30 Rutki1 

13.01.2023 Piątek   15:30 Rutki 2 

14.01.2023 Sobota  12:00 Mała Góra 

      15:30 Kolęda dodatkowa 
 

Szczegóły w gablotce Parafialnej 

 

  Czy człowiek tego chce, czy nie chce, Pan Jezus jest królem wszechświata. Jako 
Jego uczniowie jesteśmy zaproszeni do głoszenia Bożego królestwa wszystkim 
ludziom. Najlepiej uczynimy to przez przykład życia zgodnego z przykazaniem miłości. 
 
 

 


