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21.11.2021 Uroczystość Chrystusa Króla 864/21 

Bóg Wywyższył go ponad Wszystko 
 Dzisiejsza uroczystość Chrystusa 
Króla kończy rok liturgiczny. Przypomi-
na ona ludziom wierzącym, że ich 
ziemskie pielgrzymowanie zdąża ku 
pełni radości w królestwie niebie-
skim. Gwarantem tej nadziei jest Jezus 
Chrystus: „Pierworodny spośród umar-
łych i Władca królów ziemi”. 

 Godność królewska Jezusa Chry-
stusa jest mocą, potęgą, chwałą i ma-
jestatem. Jego królestwo jednak „nie 
jest z tego świata”.  

 Realizuje się ono wprawdzie na 
świecie, ale ze światem się nie utożsa-
mia, przeciwnie, jest w nim obecne jak-
by w przeciwstawieniu do tego wszyst-
kiego, czym świat żyje.  

 Jest w świecie jak zaczyn w cieście, 
ziarno w roli, skarb ukryty w polu, zia-
renko gorczycy, sieć rzucona w morze. 

 Według św. Pawła, „królestwo Boże 
to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to 
sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu 
Świętym” (Rz 14,17).  

 Jezus wyznał przed Piłatem: „Moje 
królestwo nie jest z tego świata”. 

 Był wtedy poraniony, opluty, ubrany 
w szyderczą szatę. Nie przedstawiaj-
my Go przeto na podobieństwo ziem-
skich władców, którzy często są ty-
ranami i prześladowcami. Jego moc 
królewska przejawia się w miłości, 
służbie, uniżeniu, przebaczeniu. On 
nas „do końca umiłował” (J 13,1), 
„ogołocił samego siebie, przyjąwszy 
postać sługi” (Flp 2,7), „dlatego Bóg 
Go wywyższył nad wszystko” (Flp 
2,9), „aby na imię Jezusa zgięło się 
każde kolano” (Flp 2,10).  

 Jezus Chrystus jest Królem ukrzyżo-
wanym, zmartwychwstałym, zwycię-
skim. „Królestwo moje nie jest z tego 
świata”. (J 18,36)  

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 
 
 

21.11.21  Urocz. Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
 Kolekta Parafialna na bieżące wydatki. 

8:00 Msza św.: W intencji Zuzanny Zając z okazji 17 urodzin. 

10:00 Suma W intencji Dzieci Marii Domalewskiej: Jana, Wiesławę i Andrzeja, za 
ich Rodziny, za dzieci i wnuki. 

22.11.21 Poniedziałek – wspomn. Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy  
16:00 Msza św.: Za †† Tadeusza  Śnieżek w 30 rocznicę śmierci, za †† Dawida, Katarzynę 

Śnieżek, za †† z rodzin Śnieżek, Sapeta, Kuchejda, Lamch i Góreckich. 

23.11.21 Wtorek – dzień powszedni. 
15:30 Przechód Eksportacja: Msza św. za + ks. Romana Halupczok (56 lat) 

24.11.21 Środa – dzień powszedni. 
11:00 Przechód Msz św. Pogrzebowa + Ks. Romana Halupczok (56 lat) 

25.11.21 Czwartek – wspomn. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
16:00 Msza św.: Za †† z rodziny Juszczyszyn – Białowąs i za † brata Leszka . 

17:00 Msza św.: Za †† rodziców Adelę i Stanisława Peno, za † męża Aleksandra Łucarz oraz za 
†† córki Wiesławę i Mirosławę Skaza 

26.11.21 Piątek – dzień powszedni.  
16:00 Msza św.: Za †† Jana i Teresę Oleksa. 

17:00 Msza św.: Za † Kazimierza Micun i †† z rodziny. 

27.11.21 Sobota – dzień powszedni.  
10:00 Opole Dzień Skupienia 

15:00 Msza św.: Za † matkę Janinę Jagi w 11 rocznicę śmierci PJ. 

16:00 Msza św. Chrzcielna: Antoni Giercuszkiewicz. 
17:30 Sowin Msza święta niedzielna 

18:30 Przechód Msza święta niedzielna 

28.11.21  I Niedziela Adwentu. 
 Kolekta na nowe okna na wieży  

 Błogosławieństwo Lampionów, Wieńców Adwentowych i Opłatków 

8:00 Msza św.: W intencji Dominiki Łabuz z okazji 17 urodzin. 

11:00 Suma W intencji Sabiny Barteckiej z okazji 18 urodzin. 

 



 

Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata - 21 listopada 2021 
 

1. Mamy Króla! Jest nim Jezus Chrystus – Zbawiciel, Król wszechświata. 
Należymy do królewskiego rodu i z Chrystusem mamy udział w królew-
skim kapłaństwie. Znakiem Jego królowania nie jest jednak korona, lecz 
krzyż zbawienia, który wisi na ścianach naszych domów, jest wpisany w na-
sze serca i którym znaczymy siebie, gdy stajemy do modlitwy. A ponieważ 
szlachectwo zobowiązuje, niech świadomość przynależności do królewskiego 
rodu zobowiązuje nas do godnego życia. 
 Uroczystość tę wprowadził do liturgii papież Pius XI 11 grudnia 1925 ro-
ku, na zakończenie roku jubileuszowego. Papież chciał, aby wierni wybrali 
Chrystusa jako Króla swoich serc i budowali królestwo Boże na ziemi. Dzisiejsza 
uroczystość to także święto: liturgicznej służby ołtarza, czyli ministrantów i 
lektorów. Polecajmy w naszej modlitwie członków tych wspólnot – dzieci, mło-
dzież i dorosłych, aby byli wiernymi świadkami Chrystusa Króla. Dzisiejsza nie-
dziela to ostatnia niedziela w roku liturgicznym. Dziękujmy Panu Bogu za ła-
ski, których nam udzielał. 
 
2. Słowo Boże kreśli dziś przed nami obraz królestwa Bożego. Pan Jezus na 
końcu czasów będzie sprawować wieczną władzę i trwałe panowanie nad wszyst-
kimi narodami, ludami i językami. Ta wizja prorocka koresponduje z opisem z 
Apokalipsy według Świętego Jana.  
 Prawda, będąca kluczem w ewangelicznym dialogu między Panem Jezusem a 
Piłatem, jest obrazem wierności Pana Boga, który przyszedł na świat, aby dać 
świadectwo prawdzie i budować królestwo prawdy i pokoju. Słuchając słowa Bo-
żego, przylgnijmy mocno do Chrystusa Króla i uznajmy w Nim naszego Pana 
i Zbawiciela. 
 
3. Kolejny rok liturgiczny kończymy uroczystością Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkie-
go Chrystusowi Królowi możemy dziś uzyskać odpust zupełny. Trzeba także 
spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcają-
cej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez pa-
pieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Akt poświęcenia od-
mówimy przed błogosławieństwem na każdej Mszy Świętej.  



4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania 
na przyjście Pana. Roraty w naszym kościele codziennie o godzinie 17:00. 
 W pierwszą niedzielę Adwentu podczas każdej Mszy Świętej po-
święcenie opłatków wigilijnych, które będzie można kupić w zakrystii 
przez wszystkie niedziele Adwentu. 
 

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfito-
ści łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i bło-
gosławionej niedzieli. 
 

6. W tym tygodniu patronują nam: 
– w poniedziałek 22 listopada – św. Cecylia (†III w.), dziewica i męczennica, 
patronka muzyki kościelnej; 
– w środę 24 listopada – świeci męczennicy Andrzej Dung-Lac (1795-1839), 
prezbiter, i Towarzysze, pierwsi męczennicy wietnamscy, zginęli w latach prześla-
dowań 1773-1862. 
 

7. Do KOŃCA listopada można zyskać odpust zupełny za pobożne nawie-
dzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych.  
 Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być 
w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w in-
tencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do ja-
kiegokolwiek grzechu.  
 Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych. 
 

8. Przez cały listopad w zakrystii i kancelarii przyjmujemy Msze święte na przyszły 
Rok. Są też wolne intencje w tym roku – zachęcam do zamawiania Mszy św. 
 

9. Dziękuję za sprzątanie w minionym tygodniu – w tym tygodniu zapraszam 

rodziny z Rutek: Franciszek Bartecki, Anna Szurgot, Piotr Piątek, 
Stanisława Bochaczyk 

 
10. Apel Biskupa Opolskiego o pomoc migrantom.  
 W nawiązaniu do Apelu abp Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Kon-
ferencji Episkopatu Polski, w sprawie pomocy migrantom, Biskup Opolski Andrzej 
Czaja prosi, aby najbliższą niedzielę 21 listopada uczynić dniem modlitewnej i ma-
terialnej solidarności z migrantami. Dlatego w naszej Parafii także po Mszach św. 
będziemy zbierać ofiarę na ten cel 

 



11. Przedłużenie pierwszego etapu drogi synodalnej. 
 Rada Zwyczajna Synodu Biskupów postanowiła przedłużyć do 15 sierpnia 2022 r. 
termin przedstawienia syntez konsultacji prowadzonych w diecezjach w czasie trwają-
cego procesu synodalnego w Kościele, którego tematem jest «Ku Kościołowi synodal-
nemu: komunia, uczestnictwo i misja». Wyrażamy nadzieję, że dłuższy czas zapewni 
ludowi Bożemu większą możliwość autentycznego doświadczenia słuchania i dialogu. 
 

12. Prośba Biskupa Opolskiego o stałą modlitwę za «Synod o synodalności».  
 W niedzielę 17 października Biskup Opolski Andrzeja Czaja rozpoczął etap 
diecezjalny Synodu Biskupów «Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnic-
two, misja». Biskup zaprasza wszystkich diecezjan do włączenia się do modlitwy 
za Synod. W związku z tym stosowaną modlitwę, należy odmawiać jak najczę-
ściej, najlepiej na zakończenie każdej Mszy św., by w ten sposób wypraszać moc 
Bożego Ducha na czas planowanych spotkań, rozmów i konsultacji.  
 

13. Światowe Dni Młodzieży w diecezji. Delegacje z parafii.  
 Tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym odbędzie się 
w najbliższą sobotę 20 listopada 2021 w kościele seminaryjnym w Opolu.  
 Adresatami zaproszenia na to spotkanie są uczniowie szkół ponadpodstawo-
wych oraz studenci. Rozpocznie się ono o godz. 10.00 w auli nad kościołem se-
minaryjnym. W programie m.in.: rozmowy z gościem, dyskusje, Msza św., wie-
czorne czuwanie oraz dwa posiłki.  
 Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży, ks. Łukasz Knieć, zwraca się z uprzejmą 
prośbą do Księży o przygotowanie delegacji młodych ludzi (2-3 osoby) na to spo-
tkanie. Zadaniem delegacji będzie odebranie od Biskupa Opolskiego Andrzeja 
Czai adresowanego do młodzieży zaproszenia do podjęcia prac synodalnych.  
 

14. Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. 
 W najbliższą niedzielę 21 listopada będziemy obchodzili Światowy Dzień Pa-
mięci o Ofiarach Wypadków Drogowych.  
 Pamiętajmy w tym dniu w modlitwie o tych, którzy zginęli lub doznali obrażeń 
ciała w wypadkach na drogach, ale także o ich rodzinach i bliskich. 
 

15. Wieczór Fatimski u bł. Czesława Opolu. 
 Grupa Męskiej Modlitwy oraz duszpasterze parafii bł. Czesława w Opolu za-
praszają w piątek 26 listopada na Wieczór Fatimski, który poprowadzi ks. Krzysz-
tof Czapla SAC, Dyrektor Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem. W programie 
konferencja, różaniec, Apel Jasnogórski. Rozpoczęcie o 18.30.   
 



16, «Wieczory małżeńskie» w Strzelcach Opolskich. 
 W dnia 26-28 listopada w parafii p.w. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich 
zostaną zorganizowane «Wieczory Małżeńskie».  
 Jest to rodzaj rekolekcji małżeńskich z konferencją, adoracją i zwieńczone Euchary-
stią w niedzielę.  
 
17. Dzień skupienia dla dziewcząt. 
 Siostry Franciszkanki Szpitalne zapraszają na dzień skupienia dla dziewcząt 
od 13. roku życia, który odbędzie się 27 listopada w klasztorze sióstr w Opolu (ul. 
Prószkowska 72). Rozpoczęcie o 9.00, zakończenie ok. 16.00.  
 
18. Dzień Skupienia dla muzyków kościelnych. 
 Diecezjalny duszpasterz muzyków kościelnych, ks. Piotr Kierpal, zaprasza na 
Dzień Skupienia dla muzyków kościelnych, który odbędzie się w sobotę 27 listo-
pada w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach. Rozpoczęcie o 
godz. 9:30. W programie: wspólny śpiew, adoracja Najświętszego Sakramentu, 
Sakrament Pokuty i Pojednania, Msza św., spotkanie przy stole. Mszy św. będzie 
przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ks. Daniel Nowak. 
 
19. Koncert Pawła Domagały na rzecz Domu Nadziei.  
 W sobotę 27 listopada o godz. 19.00 w auli seminaryjnej (ul. Drzymały 1 w 
Opolu) odbędzie się koncert Pawła Domagały na rzecz Domu Nadziei. Bilety-
cegiełki w cenie 100 zł, 80 zł i 60 zł można nabywać na furcie kurialnej, portierni 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz w Domu Nadziei (ul. Ksią-
żąt Opolskich 44). Szczegółowe informacje na stronie www.wk.diecezja.opole.pl 
oraz 664 477 422.  
 
20. «O muzyce i z muzyką przy wieńcu adwentowym». Adwentowe wykłady 
otwarte w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej.  
 W każdą adwentową sobotę o godz. 16.00 w Diecezjalnym Instytucie Mu-
zyki Kościelnej w Opolu odbędą się wykłady otwarte z serii «O muzyce i z mu-
zyką przy wieńcu adwentowym». Każde spotkanie ubogacone zostanie mu-
zyczną niespodzianką.  
 Zachęcamy do zgłębienia muzyczno-liturgicznej wiedzy oraz poznania sze-
rokiego repertuaru muzycznego różnych epok. Zapraszamy na wyjątkowe spo-
tkania przy świecach adwentowych z klimatyczną muzyką. Wstęp na wszyst-
kie wykłady jest wolny. 
  

http://www.wk.diecezja.opole.pl/


21. Weekendowy kurs przedmałżeński w Nysie. 
 Duszpasterstwo rodzin rejonu nyskiego zaprasza narzeczonych do udzia-
łu w weekendowym kursie przedmałżeńskim.  
 Najbliższy kurs weekendowy odbędzie się 4-5 grudnia 2021 r. w Die-
cezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie. Szczegółowe informacje na stro-
nie: www.rodzinnanysa.pl 
  

22. Rekolekcje formacyjne dla rolniczek. 
 Diecezjalne Duszpasterstwo Rolników zaprasza do udziału w rekolek-
cjach dla rolniczek w Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni, które od-
będą od wtorku 7 grudnia 2021 r . do czwartku 9 grudnia 2021 r.  
 Zgłoszenia u ks. dyrektora Łukasza Michal ika w Raciborzu-Miedoni (ul. 
Ratajskiego 8, 47-400 Racibórz, tel. 32 41 51 386 lub 665 379 551; e -mail: 
Lukasz.Michalik@diecezja.opole.pl) lub u ks. Damiana Rangosza w Pie-
trowicach Wielkich (ul. 1 Maja 29, 47-480 Pietrowice Wielkie, tel. 32 419 
80 48, e-mail: Damian.Rangosz@diecezja.opole.pl).  
 

23. Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2021.  
 Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej informuje  o rozpoczęciu 28. edycj i 
Wigilijnego Dzieło Pomocy Dzieciom. W bieżącym roku po raz kolejny 
pieniądze z Wigilijnego Dzieła przeznaczone zostaną na  dofinansowanie 
Parafialnych Zespołów Caritas. 
 Nabywając świece Wigilijnego Dzieła wierni składają ofiary w wysoko-
ści 12 złotych za dużą i 5 złotych za małą. Ofiary za świece są jednako-
we w całej Polsce.  
 

24. Oferta programowa Radia Doxa 
 Tym razem spośród propozycji programowych Radia Doxa polecamy 
„Szczerze o Kościele”. To rozmowa na temat Kościoła, o sprawach trud-
nych, ale i o codziennych radościach; z duchownymi, ale też świeckimi 
członkami Kościoła Katolickiego. „Szczerze o Kościele” – od poniedziałku 
do piątku o g.15.15, zaprasza Ewa Skrabacz.  
 Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM 
oraz na www.doxa.fm. Dostępna jest też aplikacja na smartfony (Android i iOS).  
 
 

 Idźmy do naszych zadań i budujmy królestwo Boże, królestwo prawdy 
i miłości na ziemi. Niech nas umacnia w tym Boże błogosławieństwo.  
 

 

http://www.rodzinnanysa.pl/
http://www.doxa.fm/
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Giercuszkiewicz Bartłomiej Góra 

Giercuszkiewicz Grzegorz Góra 

Giercuszkiewicz Henryk Góra 

Giercuszkiewicz Tomasz Góra 

Mesjasz Agnieszka i Szymon Góra 

Mól Maciej Góra 

Nawarowski Zbigniew Góra 

Śnieżek Jolanta Góra 

Śnieżek Radosław Góra 

Janik Czesława Góra Mała 

Bieruta Anna Rogi 

Bieruta Robert Rogi 

Burko Jolanta Rogi 

Dera Anna Rogi 

Domalewski Andrzej Rogi 

Figurski Stanisław Rogi 

Mikołajczyk Maria i Zenon Rogi 

Niebylski Kazimierz Rogi 

Nieckarz Marek Rogi 

Nowak Zbigniew Rogi 

Szeliga Bogusława Rogi 

Szeliga Irena Rogi 

Zieliński Jan Rogi 

Jezierski Daniel Roszkowice 

Lepianka Józef Roszkowice 

Micun Przemysław Roszkowice 

Młot Andrzej Roszkowice 

Młot Błażej Roszkowice 

Naściuk Ireneusz Roszkowice 

Pawlus Paweł Roszkowice 

Salera Lucyna i Adam Roszkowice 

Salera Michał  Roszkowice 

 

 

 

Bandrowska Maria Rutki 

Bartecki Franciszek Rutki 

Cendal Małgorzata Rutki 

Galla Sebastian Rutki 

Juszczyszyn Jan Rutki 

Konwisarz Czesław Rutki 

Piątek Piotr Rutki 

Pociurko Józef Rutki 

Szurgot Stefan Rutki 

Szurgut Julia i Zbigniew Rutki 

Szurgut Krystyna Rutki 

Arcab Katarzyna Tarnica 

Lach Mariusz Tarnica 

Łabuz Marek Tarnica 

Nowak Renata i Mirek  Tarnica 

Pierzga Grażyna Tarnica 

Babicz Anna Tłustoręby 

Babicz Wioletta Tłustoręby 

Gonsior Andrzej Tłustoręby 

Lipka Dorota Tłustoręby 

Łabuz Jarosław i Joanna Tłustoręby 

Łabuz Stanisław Tłustoręby 

Naczyńska Beata Tłustoręby 

Nawarowska Zdzisława Tłustoręby 

Nowak Jolanta Tłustoręby 

Siołkowska Katarzyna Tłustoręby 

Sobótka Bożena Tłustoręby 

 

Osoby te mogą zgłosić „sprzeciw” – 
nie zgadzają się na kandydowanie; 

Na liście pozostanie ostatecznie tylko 45 
osób; Odpadają osoby, które mają przy 
zgłoszeniu tylko 1-2 głosy 


