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Ten, który nadaje sens 
 

 Określenie „król” albo „Król Wszechświata” nie jest już tak nośne i nie wywołuje 
jednoznacznych skojarzeń. Dziś mamy prezydentów i premierów, a królowie często nie 
sprawują realnej władzy. Lecz królestwo Jezusa przekracza ten świat.  
 Spójrzmy na łaciński termin corona. Ma on trzy podstawowe znaczenia: 
  -  przedmiot – insygnium władzy, 
  - „chwała” (gloria), aura otaczająca osobę, 
  - jako wieniec, zwieńczenie. 
 Dziś wszystkie te znaczenia możemy sobie przypomnieć: wieńczymy Rok Wiary, a jed-
nocześnie wpatrujemy się w Chrystusa Króla, w Jego potęgę i wszechmoc. 
 To właśnie Chrystus Król jest zwieńczeniem wszystkich naszych wysiłków, cierpień i mo-
dlitw. Jeśli coś jest „królewskie”, to znaczy, że nadaje sens wszystkiemu innemu, wieńczy wszystko, 
a wszystko jest mu poddane. 
 W tym sensie Chrystus jest bardzo „królewski”, wszystko jest przez Chrystusa, z Chry-
stusem i w Chrystusie – na dzisiejszej Mszy św. szczególnie zatrzymajmy się na tych sło-
wach. „Królewskość Chrystusa” jest zwieńczeniem wszystkich naszych wysiłków po-
dejmowanych w minionym Roku Wiary: wszystkich inicjatyw, modlitw, spotkań, kate-
chez itd. On – Król wszystkim wynagrodzi za ich wysiłek. 
 Jednocześnie musimy spojrzeć na ludzką stronę królowania Chrystusa: nam może się 
ono kojarzyć z potęgą, siłą, poddaństwem, a nawet przemocą. 
 Chrystus prosi nas jednak, abyśmy naśladowali Jego samego w tym, jak sprawuje 
swój urząd królewski: klęka przed Piotrem i obmywa mu nogi, służy, troszczy się. 
  Król to ten, który służy. Służba to Jego korona, Jego chwała. 
 

Wasz Proboszcz 

Ks. Zbigniew Malinowski 





 

24.11.19 Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata 
 Kolekta parafialna (odnowione paramenty)      R 

 Zbiórka do puszek na Katedrę Opolską 

8:00 Msza św. z nabożeństwem do Chrystusa Króla: Za † Kazimierza Micun. 

11:00 Suma z nabożeństwem do Chrystusa Króla: 

 W intencji Dominiki Łabuz z okazji 15 urodzin. 

25.11.19 Poniedziałek – wspomn. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 

16:00 Msza św.: Intencja wolna 

19:00 Plebania Spotkanie Rady Parafialnej 

26.11.19 Wtorek – dzień powszedni.          R 

16:00 Msza św.: Za †† Marię i Mikołaja w 40 rocznicę śmierci, za †† z rodziny 
Wójtowicz, za †† ich rodziców i rodzeństwo. 

27.11.19 Środa – dzień powszedni.          

28.11.19 Czwartek – dzień powszedni.         CH 

16:00 Msza św. Szkolna: Za †† Juszczyszyn i Galla. 

29.11.19 Piątek – dzień powszedni. 

8:00 Msza św.: Intencja wolna 

15:00 Opole Diecezjalny Dzień Skupienia 

30.11.19 Sobota – wspomnienie św. Andrzeja Apostoła   CH 

10:00 Opole Diecezjalny Dzień Skupienia – mianowanie nowych Dziekanów. 

01.12.19 I Niedziela Adwentu. 
 Kolekta na Seminarium Duchowne w Opolu 

 Błogosławieństwo opłatków, wieńców adwentowych i Lampionów 

8:00 Msza św.: Za † Karola i Władysława Nawarowskich oraz za †† Leokadię i Bo-
lesława Rudkowskich oraz za †† z pokrewieństwa. 

11:00 Suma Za † Barbarę Łabuz (DL) 
 

 



 

 
 

Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata - 24 listopada 2019 
 

1. Pan Jezus wielokrotnie poucza nas o swoim królestwie, a przez swoje wcielenie 
urzeczywistnił słowa: „bliskie jest królestwo Boże”. Odnawiając nasze zawierzenie i 
uznając królewską godność Chrystusa, pragniemy na co dzień budować Jego królestwo 
prawdy, pokoju i zbawienia. Dzisiaj po obu Mszach Świętych odnawiamy dziś akt przyję-
cia Chrystusa jako Pana naszych serc.  
 

2. Dzisiejsza uroczystość jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej. To ruch katolików 
świeckich zmierzający do wprowadzania wartości chrześcijańskich w życie publiczne. 
 

3. Przeżywamy dzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata i jednocze-
śnie ostatnią niedzielę roku liturgicznego.  
 Zanim Piłat skazał Chrystusa na śmierć krzyżową, zapytał: czy ty jesteś Królem? Jezus 
odpowiedział: Tak, jestem Królem. Królestwo Pana Jezusa jest inne niż królestwa tego 
świata. Jest to królestwo miłości, pokoju, sprawiedliwości. My, wierzący w Pana Boga, 
jesteśmy cząstką tego królestwa. Od chwili chrztu mamy udział w Jego królowaniu. Każde 
spojrzenie na krzyż mówi nam: Jezus jest naszym Królem. 
 

4. W kategoriach ludzkiej logiki przegrana nigdy nie jest wygraną. A jednak Jezus ukrzy-
żowany jest tym samym, o którym Święty Paweł Apostoł wypisuje wspaniały hymn w Liście 
do Kolosan. W Chrystusie wszystko ma istnienie. To tajemnica ukryta przez wieki i obja-
wiona Apostołom, aby stawali się jej świadkami. 
 Wyszydzenie króla żydowskiego na Golgocie jest początkiem nowego królestwa i odku-
pienia człowieka. Sam Duch Święty namaścił Go w godzinie śmierci, w godzinie poddania się 
woli Ojca, gdy wstawiał się za oprawcami. „On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umar-
łych” – powie Święty Paweł. Łotr na krzyżu to dostrzegł, wykazał skruchę, poprosił Go o 
wstawiennictwo i został pierwszym pełnym uczestnikiem królestwa Chrystusa. Słuchając 
słowa Bożego, szukajmy własnego sposobu, by mieć udział w zbawieniu. 
 

5. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent.  
 

6. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. Szczególnie polecam Gościa Niedzielnego 
– w najnowszym numerze między innymi: 
 

7. Solenizantów i jubilatów otaczamy serdeczną pamięcią i modlitwą.  
 

8. W tym tygodniu patronuje nam: 

• 30 XI – św. Andrzej (I w.), Apostoł, brat św. Piotra, jeden z najbliższych uczniów Pana Je-
zusa, szczególnie czczony w Kościele prawosławnym. 

9. Zapraszam do sprzątanie Kościoła w najbliższym czasie: Anna Zynder, Maria Lampa, 
Ewa Bednarz, Renata Bednarz i Irena Szeliga 

07.12.2019 Edyta Głąb, Janina Andruchów, Alicja Domalewska, Maria Romańczukiewicz i Alina Figurska 
14.12.2019 Dera Anna, Małgorzata Mielnik, Ewa Toruńska i Barbara Śnieżek 



10. Rekolekcje «Małżeństwo. Finanse i rachunkowość» w Gogolinie.  
 Wspólnota Domowego Kościoła działająca przy parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Gogolinie zaprasza na weekendowe rekolekcje «Małżeństwo. Finanse i ra-
chunkowość», które odbędą się od 22 do 24 listopada br. w Gogolinie. W piątek i sobo-
tę zaplanowano konferencję i adorację (od godz. 18:30). W niedzielę (od godz. 12:30) 
konferencję i Eucharystię. 
 

11. «Szkoła Maryi». Parafia Ducha Świętego w Opolu-Winowie zaprasza na week-
endową sesję formacyjną, organizowaną przez Szkołę Życia Chrześcijańskiego i 
Ewangelizacji, zatytułowaną «Szkoła Maryi».  
 W programie m.in.: konferencje, medytacja, rozmowy i uwielbienie. Rozpoczęcie w 
piątek 22 listopada br. o godz. 17.00 a zakończenie w niedzielę 24 listopada o godz. 
15.00. Szczegółowe informacje i zapisy dostępne są na stronie www.parafia.winow.pl. 
 

12. Konferencja formacyjna dla małżeństw w Opolu-Gosławicach.  
 Parafia Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach zaprasza małżonków na spotkanie 
„Małżeństwo – dar i obietnica?”, które odbędzie się w sobotę 23 listopada o godz. 18.00 w 
kościele parafialnym w Opolu-Gosławicach. Spotkanie poprowadzą Monika i Marcin Gomuł-
kowie – małżonkowie, prowadzący kursy przedmałżeńskie i rekolekcje dla rodzin. 
 

13. Ekumeniczna Modlitwa Młodych.  
 W pierwszą niedzielę Adwentu, 1 grudnia 2019 r. o godzinie 16.00, w kościele se-
minaryjno-akademickim w Opolu odbędzie się Ekumeniczna Modlitwa Młodych. Do 
udziału w tym modlitewnym spotkaniu, przygotowanym przez młodzież katolicką wraz 
przedstawicielami Kościoła ewangelicko-augsburskiego, Biskup Opolski zaprasza mło-
dzież i wiernych całej diecezji. Więcej na stronie www.botafe.pl w zakładce: Aktualności. 
 

14. Oferta programowa Radia Doxa 
 Już teraz zapraszamy na jedną z grudniowych audycji, prezentowanych w sobotnie 
wieczory. W pierwszą sobotę grudnia, po godzinie 21-szej, polecamy audycję przygo-
towaną przez Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej. Jej bohaterem będzie tym razem 
Alfred Bączkowicz, pedagog związany z Instytutem, ale też wieloletni organista w opol-
skiej katedrze. «Uczymy piękna» – audycja Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej 
już 7 grudnia, po 21-szej. 
 Przypominam, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz na 
www.doxa.fm. Dostępny jest też player na telefony komórkowe z systemami iOS i An-
droid (wystarczy wpisać hasło Doxa). 
 

 

 Pan Jezus króluje tam, gdzie panuje miłość, szacunek, życzliwość, wzajemna 
pomoc. Jezus jest naszym Królem w każdej chwili życia: tej radosnej i tej smutnej. On jest 
zawsze z nami i wstawia się za nami u Ojca. Idźmy w naszym życiu zawsze z Jego 
błogosławieństwem. 
 

 

http://www.parafia.winow.pl/
http://www.botafe.pl/
http://www.doxa.fm/

