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Jezus, zwracając się do swoich uczniów, mówi: „Gdy Syn
Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z
Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały”. Jest to
uroczyste wprowadzenie historii sądu ostatecznego. Jezus prze-
żywszy ziemską egzystencję w pokorze i ubóstwie, ukazuje się
obecnie w przynależnej Mu Boskiej chwale, otoczony orszakami anielskimi.

Cała  ludzkość jest  wezwana  by  stanąć przed  Nim,  a  On  wypełnia  swą
władzę oddzielając jednych od drugich, tak jak pasterz oddziela owce od ko-
złów. Do tych, których postawił po swojej prawicy mówi: „Pójdźcie, błogo-
sławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane
wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;  byłem spra-
gniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem na-
gi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w
więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Sprawiedliwi są zaskoczeni, ponieważ
nie pamiętają, aby kiedykolwiek spotkali Jezusa, a tym bardziej pomogli mu
w ten sposób; ale On stwierdza: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

To słowo nigdy nie przestaje nas uderzać, ponieważ ukazuje nam, jak da-
leko posuwa się miłość Boża: aż po utożsamienie się z nami, ale nie wtedy,
gdy dzieje się nam dobrze, gdy jesteśmy zdrowi i szczęśliwi, ale wręcz prze-
ciwnie – kiedy jesteśmy w potrzebie. I w ten ukryty sposób On pozwala się
spotkać, wyciąga do nas rękę jak żebrak.

Tak Jezus objawia decydujące kryterium swego sądu, czyli konkretną mi-
łość bliźniego znajdującego się w niebezpieczeństwie. Tak ukazuje się moc
miłości, królewskość Boga: solidarnego z cierpiącymi, aby wszędzie wzbu-
dzić postawy i uczynki miłosierdzia. Przeżywany czas pandemii jest też cza-
sem, w którym szczególnie wielu ludzi potrzebuje pomocy, a więc i okazją,
by usłużyć w nim samemu Chrystusowi. A kto to zrobi, nie będzie pozbawio-
ny nagrody...



Zdanie budzące mieszane
uczucia, a jednak oddające
istotę Ewangelii o sądzie
ostatecznym: W cierpieniu
poznaję, jakim jest Chrystus,
który spotyka mnie samego.
Człowiek głodny, spragnio-
ny, bezdomny, nagi i chory
przedstawia szczególną war-
tość.

Biedni i głodujący, chorzy i odepchnięci nie
są ofiarami. Przeciwnie, to im jest dana obiet-
nica. Są braćmi i siostrami Jezusa, który nie
nosi innej korony niż oni sami – cierniowej.
To stanowi o ich godności.

Myśl o sądzie ostatecz-
nym jest dla wielu ludzi
nieskończenie daleka.
A może okazać się w
każdej chwili zupełnie
konkretna. Ewangelicki
teolog Martin Niemoller
kierował się w życiu na-
stępującą maksymą:
„Wciąż na nowo sta-
wiam sobie pytanie: co
powiedziałby na to Je-
zus? co powiedziałby Je-
zus o moich myślach,
słowach i czynach?"

Słysząc Ewangelię o sądzie ostatecznym najczęściej czu-
jemy się wezwani do pomagania ludziom, którzy znaleźli
się w potrzebie. Pełni dyskomfortu, a może także lęku
słuchamy gróźb o wiecznej karze, które zawarł Jezus na
końcu swej mowy o zburzeniu Jerozolimy i swoim po-
nownym przyjściu. Przyjrzyjmy się jednak dzisiaj temu
tekstowi z innego punktu widzenia, mianowicie oczyma
ludzi cierpiących i doznających niesprawiedliwego uci-
sku. Jeśli tak się nań spojrzy, okazuje się, że słowa Jezusa
mają w sobie rzeczywiście coś pocieszającego: Jezus daje
w nich wyraz prawdzie, jak bardzo bliski jest wszystkim
ludziom, którzy cierpią! Dla ewangelisty Mateusza bli-
skość Boga i ludzi – w osobie Jezusa – ma znaczenie
istotne. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent –
czas, w którym w tekstach i pieśniach wciąż na nowo bę-
dzie spotykał nas „Emmanuel". Na początku zaś Ewange-
lii Mateusza anioł tłumaczy Józefowi, że Jezus jest ocze-
kiwanym Emmanuelem – „Bogiem z nami”. A teraz jeśli w myślach przebiegniemy od
tego początku Ewangelii Mateusza, poprzez mowę o sądzie ostatecznym do końca tej
Ewangelii, to okaże się, że zaraz po tej mowie Mateusz opisuje historię męki „Boga z
nami”. Jezus może identyfikować się z cierpiącymi, ponieważ doznał największych
cierpień. Mateuszowa historia męki kończy się jednak pełną nadziei wiadomością o
zmartwychwstaniu Jezusa: ,,A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skoń-
czenia świata!” Bezspornym pozostaje doświadczenie: cierpiący człowiek odczuwa, że
Jezus jest blisko niego, także poprzez tych, którzy towarzyszą mu w cierpieniu, poma-
gają mu nieść brzemiona – słowem, są mu bliscy.



Prządek nabożeństw
22.11.2020 – 01.12.2020

niedziela 22 listopada 2020 – JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
08:00 Za zm. Elżbietę Reichel, męża Józefa, syna Wilibalda, wnuka Damiana, rodzi-

ców, rodzeństwo, Zofię Niedballa, męża Wiktora, córkę Ritę, synów Sinolda,
Herberta, synową Reginę, wnuków Ryszarda i Urszulę, rodziców, zm. z pokre-
wieństwa Reichel-Niedballa, zm. kapłanów i siostry zakonne.

10:30 Za zm. ks. Józefa Gacka w 3 rocznicę śmierci, Agnieszkę i Karola Metzner, sy-
na Henryka, siostrę Różę, rodziców Emilię i Bonifacego Gacka, Bertę i Maksy-
miliana Metzner i za zm. z pokrewieństwa.

14:00 Za zm. Damiana Niedballa od rodziny Hałas zamiast wieńca pogrzebowego.
poniedziałek 23 listopada 2020 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Jana Bębenek w 30 dni po śmierci.

wtorek 24 listopada 2020 – Św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, męczenników
17:00 Za zm. rodziców Wiktorię i Oswalda Ksol, Różę i Jana Gawlik, brata Henryka,

Henryka Helmich i za zm. z pokrewieństwa Gawlik-Ksol-Rozga-Niedziela,
zm. Urszulę i Józefa Grzesik i Różę Pawlik.

środa 25 listopada 2020 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. Gabrielę Czogalla w 30 dni po śmierci.

czwartek 26 listopada 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Genowefę Seifert, rodziców, rodzeństwo, Gertrudę i Jana Czogała, ro-

dziców, dzieci, synową, wnuka Andrzeja i zm. z pokrewieństwa Grochol-
Seifert-Czogała.

piątek 27 listopada 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Elfrydę i Henryka Mika, rodziców Józefa i Elżbietę, Ignacego i Rozalię

Mydla, Elżbietę i Alojzego Urbisch oraz pokrewieństwo Mika-Mydla-Urbisch.
sobota 28 listopada 2020 – Dzień powszedni
17:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i Błogosławieństwo Boże dla Huberta Kiszka z okazji 50 rocznicy urodzin.
niedziela 29 listopada 2020 – I Adwentu
08:00 Za zm. Dominika Konieczny, Joachima Konieczny, Antonię i Augusta Ko-

nieczny i zm. z pokrewieństwa Jasny-Konieczny.
10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Gabrieli i Henryka Mrowiec z okazji 25 rocz-
nicy ślubu. Roczek: Dominik Serzisko i Julia Porombka.

14:00 W intencji Parafian o dobre przeżycie okresu Adwentu, z poświęceniem wień-
ców, lampionów i świec adwentowych.

poniedziałek 30 listopada 2020m – Św. Andrzeja, Apostoła
17:00 (roraty) Za zm. Ernesta Marek w 30 dni po śmierci.

wtorek 1 grudnia 2020 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. Jana Leśniok w 30 dni po śmierci.



Informacje duszpasterskie
22.11.2020 – 29.11.2020

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii i zbiórka do puszek na remont ka-
tedry opolskiej. W przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium Duchowne i
diecezjalne instytucje. W związku z radykalnym ograniczeniem liczby wier-
nych mogących przyjść do kościoła, zachęcam do korzystania z przelewów
bankowych (nr konta ma 1 stronie gazetki) i do wpłat przez naszą stronę in-
ternetową. „Bóg zapłać!” za ofiary złożone w kościele i wpłaty na konto pa-
rafialne.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd w naszym ko-
ściele może przebywać jednocześnie maksymalnie 49 osób.

Dzisiejszą niedzielą Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata rozpoczynamy
ostatni tydzień roku liturgicznego. W przyszłą niedzielę zaczynamy okres
Adwentu – radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela.

Na falach Radia Doxa jest wskazywany „Azymut: NIEBO” – to audy-
cja przygotowana przez Martę Procherę. Autorka rozmawia z siostrami
ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa. Rozmowy dotyczą głównie
świętego ks. Zygmunta Gorazdowskiego, jego życia, dzieł, czy cudów
dokonywanych za jego przyczyną. «Azymut: NIEBO» w Radiu Doxa w

niedziele o 15.45. Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 87,8 FM, a
także na www.doxa.fm. Dostępna jest też aplikacja na smartfony.

Na terenie naszej diecezji nadal obowiązuje rozszerzona dyspensa Biskupa
Opolskiego od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św.
W zakrystii w cenie 6 zł można od dzisiaj nabywać kalendarze na rok 2021:
misyjny, diecezjalny oraz z zdjęciami kościołów i kaplic naszej metropolii.

Kancelaria parafialna będzie czynna codziennie przez pół godziny
po Mszy św. Można zamawiać intencje mszalne na 2021 rok. Można
to też uczynić przez naszą stronę internetową.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali i ustroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły
piątek, (27.11.2020, godz. 17:45) Zymełka J.,  Chrubasik  M.,  Szweda  E.,
Wochnik B., Wochnik D. i Skupień A., a w piątek za dwa tygodnie
(04.12.2020, godz. 17:45) Otwinowska T., Karabulut M., Kowalczyk J., So-
bocik G., Basista J. Spach B.

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Paweł O  z parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku
· Karolina K  z naszej parafii

(zapowiedź druga)

W sobotę o 19:30 w kościele NSPJ kolejny Wieczór Uwielbienia.

Gazetka parafialna jest wydawana przez parafię Narodzenia NMP w Łubowicach
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.
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