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J  C  K  W
Jak co roku, w XXXIV Niedzielę Zwykłą obchodzimy w całym Kościele Katolickim

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Liturgia Bożego słowa niesie nam bar-
dzo istotne pouczenie na temat tożsamości naszego Króla, wyjaśnia, kim jest, mówi o Jego
Królestwie, Jego działaniu i skutkach Jego aktywności w naszym życiu. Św. Paweł jedno-
znacznie przekazuje, że Królem Wszechświata jest Umiłowany Syn Ojca, który jest obrazem
Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, który jest przed wszystkim
i wszystko w Nim ma istnienie. „I On jest Głową Ciała, czyli Kościoła. On jest początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych”.

Z odczytywanego fragmentu Ewangelii św. Łukasza wynika, że ów Król żydowski obja-
wił ostatecznie swą moc dopiero jako rozpięty na krzyżu. Okazuje się, że nie są Go w stanie
poruszyć największe nawet szyderstwa; ani te członków Wysokiej Rady, którzy drwiąco mó-
wili: „Innych wybawiał, niechże teraz sam siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem”, ani żołnier-
skie kpiny: „Jeśli Ty jesteś Królem Żydowskim, wybaw sam siebie”, ani urągania złoczyńcy:
„Czy Ty jesteś Mesjaszem? Wybaw siebie i nas”. Króla Wszechświata porusza natomiast
ludzka skrucha, pełna szczerości. Kiedy słyszy: „My przecież sprawiedliwie odbieramy
słuszną karę za nasze uczynki” oraz pokorną prośbę: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyj-
dziesz do swego królestwa” składa dobremu łotrowi obietnicę: „dziś ze Mną będziesz w ra-
ju”. Tym samym objawia nam wszystkim, że Jego Królewskie władanie nie polega na pod-
boju ludów, lecz na obdarowywaniu nas nowym życiem.

Tak, Jezus to Król nie z tej Ziemi! Jego królestwo przepięknie określa prefacja dzisiej-
szej uroczystości – jest to „królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo
sprawiedliwości, miłości i pokoju”. Któż by nie chciał doświadczać na trwałe tych wspania-
łych wartości, dobrodziejstw w codziennym życiu? Jezusowa obietnica pełnego dostępu do
nich związana jest wyraźnie z utraconym rajem, to jest rzeczywistością boską. Można jednak
w owej rzeczywistości bardzo realnie partycypować już w czasie ziemskiego pielgrzymowa-
nia. Jest to możliwe odkąd Boży Baranek przelał na krzyżu za nas wszystkich swoją Krew.
Wówczas Bóg Ojciec – zaświadcza Apostoł Paweł – „uzdolnił nas do uczestnictwa w dziale
świętych w światłości, uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego
umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów”. Dlatego Matka-
Kościół wzywa nas słowami Psalmisty: „Idźmy z radością na spotkanie Pana”.

Jednak Jego Królestwo staje się naszym udziałem pod jednym warunkiem. Okazuje się,
że nie można przeżywać spotkania z Panem jedynie jak ów lud na Kalwarii, który stał i pa-
trzył. Tak przeżywana liturgia Najświętszej Ofiary nie może przynosić oczekiwanego owocu.
Doświadcza się rzeczywistości Królestwa Bożego tylko wówczas, gdy Jezusa gości się w
swoim sercu. Im więcej miejsca dla Jezusa w naszym życiu, tym więcej doświadczania Kró-
lestwa Bożego! A ono jest pełne prawdy i życia, sprawiedliwości i pokoju. Niech smak Kró-
lestwa będzie tęsknotą i radością duszy każdego z nas.

bp Andrzej Czaja



Ś     
Josef Martin Nathan.

Urodzony 11 listopada 1867 r. w Tłustomostach k. Kietrza. Pochodził z
czeskiej rodziny rzemieślniczej, używającej początkowo nazwiska Notan, a
później zmienionej na Nathan. Józef był najmłodszy z trzech synów nauczy-
ciela Józefa i Antoniny z Oderskich. Został ochrzczony w kościele parafial-
nym w Kietrzu. Najpierw uczęszczał do gimnazjum w Raciborzu i Głubczy-
cach, a w 1877 r. rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym we Fryburgu,
które po rocznej przerwie (na służbę wojskową) kontynuował we Wrocławiu.
Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1891 r. Pierwszą placówką duszpa-
sterską była parafia w Zawiszycach, a rok później został przeniesiony do Bra-
nic, gdzie w 1897 r. objął urząd proboszcza, założył Katolicki Związek Bu-
downiczych, Rzemieślników i Pracowników i rozpoczął budowę olbrzymie-
go kompleksu szpitalnego dla osób chorych umysłowo. Wokół szpitala rozro-
sło się całe „miasteczko miłosierdzia” (26 obiektów szpitalnych i pomocni-
czych). W 1904 r. powstała Fundacja Najświętszej Maryi Panny, która za-
pewniała leczenie i opiekę ok. 1700 psychicznie i nerwowo chorym – owym
„najmniejszym”. Do pomocy w posłudze wśród chorych ks. prałat Nathan
sprowadził Siostry Marianki (SMI - Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokala-
nej). Funkcję dyrektora szpitala powierzył swemu bratu lekarzowi, samemu
zabiegając o fundusze dla tak rozbudowanego dzieła. Fundacja dysponowała
własną cegielnią, piekarnią, warsztatami rzemieślniczymi oraz zakładem
ogrodniczym. Ks. Nathan był aktywnym działaczem społecznym, z ramienia
partii Centrum był deputowanym do parlamentu Rzeszy Niemieckiej (1914-
1918). W 1924 r. został mianowany administratorem apostolskim (komi-
sarzem), w 1938 r. wikariuszem generalnym i biskupem pomocniczym dla
części sudeckiej Archidiecezji Ołomunieckiej. Sakrę biskupią przyjął 6
czerwca 1943 r. w kościele Branickim św. Rodziny z rąk biskupa warmiń-
skiego M. Kallera.

Podczas okupacji władze hitlerowskie wielu chorych z zakładu w Brani-
cach poddały sterylizacji a ok. 500 osób skazały na śmierć w obozach zagła-
dy.  Bp  Nathanowi  udało  się jednak  wstrzymać dalszą eksterminację,  a  w
kwietniu 1945 r. w dramatycznych okolicznościach wojennych, po wynego-
cjowaniu wstrzymania działań, wraz z ok. 600 pacjentami opuścił Branice i
udał się w czeskie Sudety. W tym samym roku powrócił do Branic i od razu
przystąpił do odbudowy i uruchomienia szpitala. W tym czasie zrzekł się ju-
rysdykcji kościelnej, przekazując swoją władzę na ręce prymasa Polski kard.
A. Hlonda. Mimo to w grudniu 1946 r. został wysiedlony przez władze ko-
munistyczne do Czechosłowacji. Zmarł 30 stycznia 1947 r. w klasztorze
Sióstr Miłości Bożej, pochowany na cmentarzu miejskim w Opawie. Jego
szczątki zostały przeniesione do Branic.

ks. Jan Kochel



Porządek nabożeństw
20.11.2022 – 27.11.2022

niedziela 20 listopada 2022 – CHRYSTUSA KRÓLA
08:00 Za zm.  Agnieszkę i  Karola  Metzner,  syna  Henryka,  Norberta  Krzosok,

ks. Józefa Gacka, zm. z pokrewieństwa Metzner-Krzosok-Gacka-Mika.
10:30 Za zm. Jana Warzocha, rodziców Mariana i Zofię, brata Alfreda, dziad-

ków Jana, Apolonię i Franciszka Warzocha, Antoniego, Zofię i Zygmun-
ta Wrzosek, Józefa i Władysławę Wrzosek, Dorotę Sułkowską, Stanisła-
wa Gajek i zm. z pokrewieństwa Warzocha-Wrzosek.

14:00 Nabożeństwo do Chrystusa Króla na zakończenie jubileuszu diecezji.
poniedziałek 21 listopada 2022 – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
17:00 Za zm. Rufina Fitzon córkę Krystynę Paris, zm. z rodzin Fitzon, Paris,

Morcinek, Rzezonek i dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 22 listopada 2022 – Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
17:00 Za zm. O. Mikołaja Wallach, rodziców Józefa i Gertrudę, Hildegardę

Wallach, Pawła i Agnieszkę Ploch, zm. z pokrewieństwa, zm. kapłanów,
siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 23 listopada 2022 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. Elżbietę Weihser w 30 dni po śmierci.
czwartek 24 listopada 2022 – Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, męczenn.
17:00 (szkolna) Za zm. Genowefę Seifert, Matyldę Grochol, rodziców i ro-

dzeństwo, Józefa Czogała, rodziców i rodzeństwo, Jerzego Górecki i du-
sze w czyśćcu cierpiące.

piątek 25 listopada 2022 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. Halinę Hołówko-Mosiałek, Mariana Mosiałek, Ro-

mana Kulę, Annę Papiernik, Krystynę Has, Beatę Grzeczny, Józefa Ka-
pica, Grzegorza Golba, Stanisława i Stanisławę Hołówko oraz Jadwigę,
Tadeusza Musiałek oraz Józefa i Mieczysławę Grzeczny.

sobota 26 listopada 2022 – Dzień powszedni
15:00 Rocznica śmierci Josepha von Eichendorffa.
17:00 (dwujęzyczna) Za zm. Franciszka Kachel w 1 rocznicę śmierci.
niedziela 27 listopada 2022 – I Adwentu
08:00 Za zm. Pawła i Marię Gali, rodziców, rodzeństwo, Aleksandra i Marię

Lepszy, zm. z pokrewieństwa Gali-Chrubasik i dusze w czyśćcu cierp.
10:30 W intencji dziecka przyjmującego Chrzest: Wojciecha Tomasza Tumul-

ka, jego rodziców i chrzestnych.
14:00 Nabożeństwo z poświęceniem wieńców i świec adwentowych.



Informacje duszpasterskie
20.11.2022 – 27.11.2022

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii i zbiórka do puszek na remont ka-
tedry opolskiej. W przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. Na
pomoc Kościołowi w potrzebie w ubiegłą niedzielę zebraliśmy do puszek
770,00 PLN i 1 EUR. Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w koście-
le, przelewającym na konto parafialne i przez mikropłatności na stronie inter-
netowej parafii. Bóg zapłać również za ciągłą pomoc dla rodziny Uchodźców
z Ukrainy przebywających na plebanii.

W czwartek o godz. 17:00 Msza św. szkolna.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz soboty)
przez pół godziny po Mszy św. Można zamawiać msze św. jubileuszowe i
rocznicowe na przyszły rok.

W przyszłą sobotę o godz. 18:00 jest możliwość uczestniczenia w na-
uce przedchrzcielnej dla przyszłych rodziców i chrzestnych. Zapisy
w kancelarii parafialnej albo w zakrystii.

Również w przyszłą sobotę od godz. 18:00 Parafialna Rada Duszpasterska za-
prasza wszystkich do farskiego ogrodu na adwentowe spotkanie przy ogni-
sku. Można będzie zjeść i napić się czegoś ciepłego. W czasie spotkania bę-
dzie też można nabyć cegiełkę na ogrzewanie kościoła. Każda nabyta cegiełka
uprawnia do odbioru nagrody.

Błękitne Anioły z Caritasu przypominają, że z tyłu kościoła leżą listy
do zapisów na warsztaty zdobienia bombek, które odbędą się w
Centrum Eichendorffa w niedzielę 11 grudnia o godz. 15:00. Osoby

zainteresowane udziałem ze względów organizacyjnych są proszone o jak naj-
szybsze wpisanie się na listę. Udział w warsztatach jest sponsorowany przez
Błękitne Anioły a wykonane ozdoby będzie można zabrać do domu.
Diecezjalne Duszpasterstwo Rolników zaprasza do udziału w rekolekcjach
dla rolniczek w Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni, które odbędą od
wtorku 6 grudnia 2022 r. do czwartku 8 grudnia 2022 r.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przystroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek

Dzisiaj, w Niedzielę Chrystusa Króla, przypada ostatnia niedziela
roku liturgicznego oraz zakończenie obchodów jubileuszu 50-lecia
istnienia naszej diecezji. Na godz. 14:00 zapraszam na nabożeń-
stwo do Chrystusa Króla.

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

prosimy następne rodziny z kolejki.


