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C  K

Nazywany od dawien dawna Królem z powodu dosto-
jeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i prze-
wyższa  je.  Dzisiaj  byłby  również takim  samym,  jakim  był
2000 lat temu – niczego by nie zmienił, może tylko więcej
korzystałby ze środków masowego przekazu, ale równie do-
brze nie musiałby, ponieważ Jego słowa, gesty i czyny z ta-
ką samą wyrazistością docierałyby do nas wszystkich. A my,
patrząc dzisiaj na Chrystusa ukrzyżowanego, co sobie myślimy?

Jezus Chrystus, nasz Pan, zaczynając swoją publiczną działalność na zie-
mi powiedział: „Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” i pou-
czył nas, aby w czasie modlitwy prosić o przyjście królestwa – królestwa Bo-
ga i Jego sprawiedliwości, królestwa świętego życia, tego, czego najpierw
powinniśmy szukać, bo to jedynie prawdziwe i konieczne. W świecie jest
wielu ludzi, który nie potrafią zaakceptować królowania Chrystusa. Powo-
dem jest często powierzchowne rozumienie słów Chrystusa, obawa o to, że
prowadzą one do zaakceptowania pewnych praw i życia w ich rytmie. Czy
nie jest tak, że chcemy, by był ktoś, kto jest tam, gdzieś w górze (a może On
jest nie w górze, lecz niedaleko od każdego z nas, bo przecież w Nim żyjemy,
poruszamy się, jesteśmy), kto nas obdarza łaskami, pomaga nam i chroni?
Ale zgadzamy się na to tylko w zakresie wiary, a poza wiarą i religią wolimy,
by nikt nie „wtrącał się” do naszego życia, chcemy oddzielić życie doczesne
od Niego, od wiary. A przecież naszym zadaniem jest podążać Jego śladem,
nauczać, ewangelizować, czynić dobro, prowadzić innych – zbłąkanych – do
Zbawienia.

Uczestniczymy dziś w święcie Chrystusa Króla. Bądźmy ludźmi pokoju,
ludźmi sprawiedliwości, cierpliwości, ludźmi czyniącymi dobro, umiejącymi
przepraszać i wybaczać. Nie odpowiadajmy złem za zło, lecz ciepłym sło-
wem i dobrym czynem, topmy zło w obfitości dobra. A wtedy możemy być
pewni, że Chrystus jest Panem naszego serca i naszej duszy, że Chrystus jest
naszym Królem.
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Osoby, które nie mogą lub nie chcą przyjść w swoim terminie,

proszone są o zamianę terminu z kimś innym lub załatwienie zastępstwa.
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Prządek nabożeństw
21.11.2021 – 29.11.2021

niedziela 21 listopada 2021 – JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
08:00 Za zm. Elżbietę i Józefa Reichel, syna Wilibalda, Zofię i Wiktora Niedbal-

la, synów, synowe oraz wnuków Urszulę i Ryszarda oraz zm. z pokrewień-
stwa Reichel-Niedballa.

10:30 Za zm. rodziców Wiktorię i Oswalda Ksol, Różę i Jana Gawlik, brata Hen-
ryka Gawlik, Henryka Helmich, Różę Pawlik, Urszulę i Józefa Grzesik i
zm. z pokrewieństwa Gawlik-Ksol-Rózga-Niedziela-Helmich-Klobuczek.

14:00 Nabożeństwo do Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
poniedziałek 22 listopada 2021 – Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
07:00 (recytowana) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski

w pewnej intencji.
wtorek 23 listopada 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Jana Mika, wnuka Damiana, rodziców, rodzeństwo, Jadwigę i Mi-

kołaja Nowak, syna Antoniego, rodziców z 2 stron, rodzeństwo, Alfreda
Rybka, Henryka Panek, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w cz. cierp.

środa 24 listopada 2021 – Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, męczenników
07:00 (recytowana) .................................................................................................
czwartek 25 listopada 2021 – Dzień powszedni
17:00 (szkolna) Za zm. Genowefę Seifert, zięcia Józefa Czogała, rodziców, ro-

dzeństwo, Jana i Gertrudę Czogała, dzieci, synową, wnuka Andrzeja i zm.
z pokrewieństwa Czogała-Seifert-Grochol-Rzodeczko

piątek 26 listopada 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. męża i ojca Antoniego Konieczny, rodziców, rodzeństwo, teściów,

2 szwagrów, Katarzynę Miłota, Jana i Matyldę Wolnik, 2 córki, 3 synów,
Danielę i Grzegorza Pych, zm. z pokrewieństwa Konieczny-Klyta-Wolnik-
Urbański, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 27 listopada 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Erykę i Gerarda Krybus, brata Antoniego, rodziców Agatę i Anto-

niego Krybus, Pawła Sługa, dwie żony, Łucję i Antoniego Zimny, zm. z
pokrewieństwa Zimny-Koberski-Czerny i dusze w czyśćcu ciepiące.

niedziela 28 listopada 2021 – I Adwentu
08:00 Za zm. Dominika Konieczny, Joachima Konieczny, Antonię i Augusta Ko-

nieczny i zm. z pokrewieństwa Jasny-Konieczny.
10:30 W intencji dzieci przyjmujących Chrzest: Łucji Marii Malcharczyk, Olafa

Michała Kowalczuk, Mai Sandry Schmidt i Sary Zofii Serzisko ich rodzi-
ców i chrzestnych.

14:00 Nabożeństwo z poświęceniem wieńców i świec adwentowych.
poniedziałek 29 listopada 2021 – Dzień powszedni
06:45 (roraty) ..........................................................................................................



Informacje duszpasterskie
21.11.2021 – 28.11.2021

Dzisiaj kolekta na opał i zbiórka do puszek na pomoc migrantom. W przy-
szłą niedzielę kolekta seminarium duchowne i diecezjalne instytucje. W ubie-
głą niedzielę do puszek na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrze-
bie zebraliśmy 990,05 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary złożone w ko-
ściele, przelewy na konto parafialne i przez mikropłatności.

Panu Kałuży i Strażakom z Raciborza dziękuję w imieniu nas
wszystkich za naprawę blaszanego pokrycia dachu wieży kościelnej.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół godziny
po Mszy św.

W czwartek o godz. 17:00 Msza św. szkolna i spotkanie formacyjne
dla uczniów VI kl. Szkoły Podstawowej.

W sobotę o godz. 18:00 w salce parafialnej okazja do uczestnictwa w nauce
przedchrzcielnej.

W przyszłą niedzielę drugi etap wyborów do Parafialnej Rady
Duszpasterskiej. Do drugiego etapu zakwalifikowały się następujące
osoby (kolejność alfabetyczna): 

Od członków komisji będzie
można pobrać kartę do głosowania, na której można oddać głos na jednego,
dwóch lub trzech kandydatów (nie więcej!) i wrzucić ją do urny wyborczej.

Siostry Franciszkanki Szpitalne zapraszają na dzień skupienia dla dziew-
cząt 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.
Szczegółowe informacje na plakacie w gablotce.
Duszpasterstwo rodzin rejonu nyskiego zaprasza narzeczonych do udziału w
weekendowym kursie przedmałżeńskim. Najbliższy kurs weekendowy od-
będzie się 4-5 grudnia 2021 r. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie.
Szczegółowe informacje na stronie: www.rodzinnanysa.pl oraz na plakacie w
gablotce.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali, ustroili i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent i nowy rok kościelny. O godz.
14:00 nabożeństwo z poświęceniem wieńców i lampionów adwentowych.
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