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Gazetka parafialna jest wydawana przez Parafię Św. Floriana w Zawadzie
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej

UROCZYSTOŚĆ
JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Kościół katolicki
czci w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Uroczystość tę
wprowadził papież Pius XI w 1925 r. na zakończenie Roku
Świętego. Po ostatniej reformie liturgicznej w 1969 r.
uroczystość została przeniesiona na ostatnią niedzielę przed
Adwentem. Mimo, że jest to święto tak młode, jego treść była
przeżywana w Kościele od początku jego istnienia. Wskazuje
na to wiele fragmentów Ewangelii oraz pism chrześcijańskich. Geneza kultu Chrystusa jako Króla
sięga natomiast już Starego Testamentu, zapowiadającego przyjście Mesjasza, potomka Dawida.
Greckie słowo „chrystus” jest odpowiednikiem hebrajskiego mesjasz i oznacza pomazańca,
namaszczonego, co w znaczeniu starotestamentalnym odnosiło się zarówno do króla, jak
i kapłana, a nieraz także do proroka.
Umieszczenie tej uroczystości na końcu kalendarza wiąże się z biblijnym rozumieniem
czasu i odzwierciedla zarazem sens roku liturgicznego, który jakby odtwarza najważniejsze
zdarzenia w dziejach zbawienia.
Objawienie biblijne przyniosło nowe, linearne rozumienie czasu: czas ma swój początek i
koniec (…). W człowieka jednak, tak jak w całą naturę, wpisana jest pewna cykliczność. Rok
kościelny łączy w sobie te dwa wymiary: w swoich powrotach odzwierciedla tę jedyną i
niepowtarzalną historię zbawienia, która rozpoczęła się wraz ze stworzeniem, szczyt osiągnęła w
czasie życia, zbawiennej śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu, a zmierza do kresu,
którym jest nastanie Królestwa Bożego. Zakończenie roku symbolizuje właśnie osiągnięcie celu i
wypełnienie bożych obietnic. Jest to odpowiedź Boga na modlitwy: Przyjdź królestwo Twoje.
W ikonografii Chrystus Król już od starożytności przedstawiony jest jako Pantokrator,
czyli Wszechwładca, zasiadający na tronie, mający ziemię za podnóżek lub trzymający glob
ziemski w dłoni. Tak przedstawiają Jezusa dawne ikony i mozaiki. Tak też wielokrotnie ukazuje Go
Apokalipsa – jako zasiadającego na tronie, któremu całe stworzenie oddaje cześć.
Równocześnie Ewangelie ukazują inny wymiar królowania Chrystusa. Ubiczowany,
ukoronowany cierniami Jezus odpowiada na pytanie Poncjusza Piłata: Tak, jestem Królem.
Królestwo moje nie jest z tego świata (J 18, 33-40). Na krzyżu Chrystusa widniał napis: „Jezus
Nazarejczyk Król Żydowski” (J, 19,19), a ukrzyżowany z Nim łotr prosił tuż przed śmiercią: „Jezu,
wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie” (Łk 23,42). Ten ewangeliczny przekaz
ukazuje, że w najgłębszym chrześcijańskim sensie panować to znaczy służyć a nawet oddać życie
za innych.
(za: www.misyjne.pl)

INTENCJE MSZALNE
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
8.00 Msza św.:
W intencji Parafian
10.30 Msza św.:
Do Op. Bożej oraz za wst. Matki Bożej z podz. za odebrane łaski oraz z prośbą
o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Doroty i Eryka Kokot z
okazji 55. rocz. ślubu oraz o Boże błog. dla Eryka z okazji 80. rocz. urodzin
14.30 Uroczyste Nieszpory
15.00 Msza św.:
Za †† rodziców Apolonię i Henryka Wenzel, brata Józefa, teściów Urszulę
i Wernera Kałuża oraz za †† z pokr. i za dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela

22

listopada

Św. Klemensa I, papieża i męczennika
Poniedziałek
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18.00 Msza św.:
Za †† rodziców Jana, Rozalię i Katarzynę Langosz, teściów Marię i Józefa Czech
oraz za †† z pokr. i za dusze w czyśćcu cierpiące

Św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i towarzyszy
Wtorek
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18.00 Msza św.:
1. Za †† męża i ojca Emila Wienczek, rodziców i braci oraz za †† z pokr.
z obu stron
2. Za †† z rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące (w Domu Księży Emerytów)

Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy
Środa
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Czwartek
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Piątek
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Sobota
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8.00 Msza św.:
Do M. Bożego i przez wst. Matki Boskiej Bolesnej za †† Członków Apostolstwa
Dobrej Śmierci z naszej Parafii
17.00 Adoracja Najśw. Sakramentu
18.00 Msza św.:
Za †† rodziców Anastzję i Jana Letzybil oraz za †† z pokr. i za dusze w czyśćcu
cierpiące
17.30 Msza św. szkolna (dla dzieci i młodzieży):
Za † męża Rolanda Mrocheń, za †† z rodziny i ks. Henryka Cieślika
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 Msza św. niedzielna:
Za †† rodziców Henryka i Elżbietę Pikos, Gerarda Świerc, dziadków
oraz za †† z pokr. i za dusze w czyśćcu cierpiące
KONIEC OKRESU ZWYKŁEGO

NOWY ROK LITURGICZNY
I NIEDZIELA ADWENTU

Niedziela
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8.00 Msza św.:
Za †† męża i ojca Edwarda Sopa, rodziców Marię i Tomasza Sopa, Pawła
i Gertrudę Miemiec, siostrę Marie, 5 szwagrów, 3 szwagierki oraz za †† z pokr.
Miemiec
10.30 Msza św.:
Do Op. Bożej przez wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za odebrane łaski
oraz z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla rodziny Beaty i Waldemara Lis
14.30 Nieszpory adwentowe /z poświęceniem wieńców i świec adwentowych/
15.00 Msza św.:
Za † Antoninę Nowak (od córki)

INTENCJE MSZALNE
I TYDZIEŃ ADWENTU
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
Poniedziałek

30
listopada

Wtorek
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grudnia

Środa
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17.30 Msza św. „roratnia”:
Za †† ojców Pawła i Eryka, Krystiana oraz za †† pokr. i dusze w czyśćcu
cierpiące
17.30 Msza św. „roratnia”:
Za †† rodziców Gertrudę i Bernarda Heinelt, ojca Józefa Trocha, męża
Bernarda Klimek, siostrę Renatę Ramola, dziadków Marię i Jana Nawrath
oraz za †† z rodzin Klimek, Trocha i Nawrath
Modlitwy ku czci św. Antoniego

17.30 Msza św. „roratnia”:
Za dusze w czyśćcu cierpiące (ofiara ze skarbonki)

grudnia

Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera - I czwartek miesiąca
Czwartek

3
grudnia

16.30 Adoracja Najśw. Sakramentu- Godzina Święta
17.30 Msza św. „roratnia”:
O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o Boże błog.
i wszelkie potrzebne łaski za wszystkich powołanych z naszej parafii

Św. Barbary, dziewicy i męczennicy - I piątek miesiąca
Piątek

4
grudnia

17.30 Msza św. „roratnia”:
W intencji Parafian i Czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa
Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa

I sobota miesiąca
Sobota
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8.00 Msza św. „roratnia”:
Za †† rodziców Marię i Pawła Klyszcz oraz za †† z pokr. (x.MS)

Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP

18.00 Msza św. niedzielna:
Do Op. Bożej oraz za wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za odebrane łaski
oraz z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Ewy Kulawik
z okazji 40. rocz. urodzin oraz o Boże błog. dla dzieci

II NIEDZIELA ADWENTU

Niedziela

6

grudnia

8.00 Msza św.:
Za wszystkich żyjących i †† Członków Żywego Różańca
10.30 Msza św.:
1. Do Op. Bożej oraz za wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za odebrane
łaski oraz z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Tomasza
Gryga z okazji 40. rocz. urodzin oraz o Boże błog. dla rodziny
2. Przez wst. Anioła Stróża z podz. za odebrane łaski oraz z prośbą o Boże błog.,
zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla rocznego dziecka Marcina Mikołaja
Kołodziejczyk oraz o Boże błog. dla rodziców i rodziców chrzestnych oraz braci
Michała i Marka
14.30 Nieszpory adwentowe
15.00 Msza św.:
Za †† Władysławę Skolarus - 30. dzień po śmierci

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA – GRUDZIEŃ 2020
Aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem
żywiła się Słowem Bożym i życiem modlitwy.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
UROCZYSTOSC JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHSWIATA– 22.11.2O19
WIERNI MAJĄ OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA W OBIEKTACH KULTU RELIGIJNEGO!
KOMUNIA ŚWIĘTA MOŻE BYĆ PRZYJMOWANA DO UST I DO RĄK.

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych i ks. Biskupa w naszym kościele PODCZAS LITURGII MOŻE
UCZESTNICZYĆ DO 40. OSÓB (1 osoba na 15 m2). Zachęcam do codziennej modlitwę za nas… za nasze
rodziny… za Chorych i Cierpiących oraz modlitwy różańcowej w tych intencjach, a o godz. 2100 w godzinie
APELU JASNOGÓRSKIEGO (na głos dzwonu w naszym kościele) do odśpiewania Apelu Jasnogórskiego
oraz modlitwy Pod Twoją obronę…
Dziś przeżywamy UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA, to ostatnia niedziela Roku
Liturgicznego. Msze św.: o godz. 800; 1030 i 1500.
W piątek (26.11) Eucharystia o godz. 1730 na którą szczególnie zapraszam dzieci i młodzież.
W przyszłą niedzielę (01.12) rozpoczynamy OKRES ADWENTU oraz nowy Rok Liturgiczny.
Po Mszach św. będzie możliwość nabycia kartek boż0narodzeniowych ręcznie robionych przez nasze Marianki!
Nieszpory adwentowe o godz. 1430 z poświęceniem wieńców adwentowych, lampionów adwentowych, świec
wigilijnych i opłatków. Zapraszam…
INTENCJE MSZALNE NA ROK 2021 są przyjmowane w kancelarii parafialnej.
Polecam prasę katolicką: GOŚĆ NIEDZIELNY (cena 6 zł) i MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY (cena 5 zł- w zakrystii)
oraz POSŁANIEC ŚW. FLORIANA. KALENDARZ DEKANATU SIOŁKOWICKIEGO NA 2021 ROK (w zakrystii-cena 4 zł).
„BÓG ZAPŁAĆ” WAM ZA MODLITWĘ, WSZELKIE DOBRO I OFIARY…
* kolekta z dzisiejszej niedzieli (22.11) przeznaczona na potrzeby parafii
* zbiórka do puszki dzisiaj (22.11) przeznaczona na remont katedry opolskiej
* kolekta z przyszłej niedzieli (29.11) przeznaczona na potrzeby parafii
* kolekta z niedzieli (06.12) przeznaczona na potrzeby WMSD w Opolu i instytucji diecezjalnych

NR KONTA BANKOWEGO NASZEJ PARAFII: 17 1240 5178 1111 0010 5770 2071

I Niedziela Adwentu - 29.11.2020
Dziś przeżywamy I Niedzielę Adwentu-rozpoczynamy OKRES ADWENTU i nowy Rok Liturgiczny.
Msze św.: o godz. 800; 1030 i 1500.
Od pierwszej I Niedzieli Adwentu Kościół w Polsce rozpoczyna realizację trzyletniego programu duszpasterskiego
„Eucharystia daje życie”. Założenia drugiego etapu, którego mottem będą słowa: Zgromadzeni na świętej
wieczerzy. Jest to czas przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego. Nie jest to jeszcze czas
świąteczny, dlatego bardzo proszę od początku Adwentu nie ozdabiać domów dekoracjami
bożonarodzeniowymi!!! Starajmy się natomiast o wysiłek duchowy, którego owocem będzie uczestnictwo w Roratach,
czytanie Pisma Świętego, zachowanie trzeźwości i inne formy postanowień.
Po mszach św. będzie możliwość nabycia kartek bożonarodzeniowych ręcznie robionych przez nasze Marianki!
Nieszpory adwentowe o godz. 1430 z poświęceniem wieńców adwentowych, świec Caritas, lampionów
adwentowych i opłatków.
MSZE ŚW. RORATNIE będą sprawowane od poniedziałku do piątku o godz. 1730.
Tegorocznym hasłem rorat jest: Cud na cudami. Jak każdego roku w naszym kościele będą dla dzieci szkoły
podstawowej: obrazki, konkursy i nagrody. Pytania do konkursu będą na naszej stronie internetowej:
www.florian-zawada.pl Serdecznie zapraszam nie tylko dzieci z lampionami, ale także Rodziców!
RADIO DOXA OPOLE (107,9 FM) zaprasza na audycje roratnie od poniedziałku do piątku od godz. 1930.
Audycje te przygotowane są we współpracy z MAŁYM GOŚCIEM NIEDZIELNYM.
W I wtorek miesiąca (01.12) Eucharystia „roratnia” o godz. 1730, a po niej modlitwy przez wst. św. Antoniego.
W I czwartek miesiąca (03.12) Adoracja Najśw. Sakramentu- Godzina Święta od godz. 1630.
W I piątek miesiąca (04.12) wspomnienie Św. Barbary, dz. i mecz. . Eucharystia roratnia o godz. 1730, a po niej
Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa. OKAZJA DO SAKRAMENTU POKUTY od godz. 1630 do 1715 .
ODWIEDZINY CHORYCH odbędą się (przed Świętami) w piątek 18. grudnia br.!
W I sobotę miesiąca (05.12) Eucharystia „roratnia” o godz. 800, a po niej nabożeństwo wynagradzające
Niepokalanemu Sercu NMP oraz spotkanie dla Dzieci Maryi.
OKAZJA DO SAKRAMENTU POKUTY codziennie przed Mszą św. od 1700 do 1720.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM PARAFIANOM BŁOGOSŁAWIONEJ NIEDZIELI I WIELU ŁASK BOŻYCH!
MÓDLMY SIĘ O ZDROWIE ORAZ ZA WSZYSTKICH CHORYCH I CIERPIĄCYCH!

Wasz proboszcz - ks. Mariusz Sobek

