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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
Chrystusa Króla Wszechświata Kościół katolicki
czci w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, która
w tym roku przypada 21 listopada. Sensem tego święta
jest uznanie panowania i władzy Chrystusa zarówno
w życiu osobistym chrześcijan jak i całych społeczności.
W tym roku po raz pierwszy w uroczystość Chrystusa Króla obchodzony będzie z inicjatywy
papieża Franciszka Światowy Dzień Młodzieży w diecezjach na całym świecie.
Idea intronizacji, przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana jest rozwinięciem aktu poświęcenia się
Najświętszemu Sercu Jezusowemu, wynikającego z objawień francuskiej wizytki z Paray-le-Monial
św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647-1690). Święta ta była mistyczką, której Pan Jezus w wielu
objawieniach przedstawiał swe Serce, kochające ludzi i spragnione ich miłości.
Święto Chrystusa Króla wprowadził papież Pius XI w roku 1925 na zakończenie Roku Świętego (…).
Miało ono służyć odnowie wiary, także w przestrzeni publicznej, która szczególnie – zdaniem papieża –
narażona jest na wypieranie zeń wartości i zasad chrześcijańskich.
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 starożytnych pism chrześcijańskich.
Geneza kultu Chrystusa jako Króla sięga natomiast już Starego Testamentu, zapowiadającego przyjście
Mesjasza, króla, 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, nie ma
w nim powrotów i cyklów, lecz każda chwila jest jedyna i niepowtarzalna. 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 nieustające
modlitwy chrześcijan: „Przyjdź królestwo Twoje”.
(za: www.ekai.pl)

INTENCJE MSZALNE
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - VI ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH
Niedziela

13

listopada

8.00 Msza św.:
Za †† rodziców Annę i Waltra Langosz, Marię, Antoninę i Pawła Datko, ich rodziców,
rodzeństwo, dziadków oraz za †† pokr. i za dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 Msza św.:
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i Św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz
z prośbą o Boże błog., Dary Ducha Świętego, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski
dla Pauliny Klyk z okazji 18. rocz. urodzin
15.00 Nieszpory niedzielne

Bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
Poniedziałek 18.00 Msza św.:

14

Za † Marię Czernia - I. rocznica śmierci

listopada

Św. Alberta Wielkiego, biskupa i Dr. Kościoła
Wtorek

15
listopada

18.00 Msza św.:
Za †† rodziców Martę i Henryka Lyra, Teresę i Rocha Rippel, brata Antoniego oraz
za †† z pokr. i za dusze w czyśćcu cierpiące

ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W OPOLU
Środa

16

listopada

8.00 Msza św.:
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i Św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla rodziny Cebula i dla rodzin
dzieci

Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
Czwartek

17
listopada

17.00 Adoracja Najśw. Sakramentu
18.00 Msza św.:
Za †† męża Leona Wieczorek, rodziców Leona i Marię Bednorz, siostrę Gabriele Weber,
teściów Katarzynę i Marcina Wieczorek, szwagrów, braci, siostrę, szwagierkę i chrześnicę

Bł. Karoliny Kózkowny, dziewicy i męcz.
Piątek

18

listopada

Sobota

19

listopada

17.30 Msza św. szkolna (dla dzieci i młodzieży):
Za †† rodziców Gertrudę i Franciszka Farys, Pawła i Franciszkę Kornberg, siostrę Adelę,
braci Franciszka, Jana i Pawła, siostrzenicę Ingeborgę, 2 bratowe, 2 szwagierki,
3 szwagrów i bratanicę, za † Wilibalda Kansy oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
16.00 Msza św.:
Przez wst. Anioła Stróża z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla rocznych dzieci: Marcela
Antoniego Skrzypek i Krzysztofa Andrzeja Malek oraz o Boże błog. dla ich rodziców
i rodziców chrzestnych
18.00 Msza św. niedzielna:
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i Św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Angeli i Alfonsa Kornek
z okazji rocz. ślubu oraz o Boże błog. dla całej rodziny

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
Niedziela

20
listopada

8.00 Msza św.:
Za † ojca Pawła Malek, matkę Konstantynę, brata Ryszarda oraz za †† z rodziny
10.30 Msza św.:
Za † ks. Romana Halupczok - I. rocz. śmierci oraz za rodziców †† Hildegardę i Reinholda
15.00 Uroczyste Nieszpory
/z wręczeniem „Drogi do nieba” Dzieciom kl. III/

Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat!
Chrystus Królem, Chrystus Panem, Chrystus Władcą nam!

INTENCJE MSZALNE
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
Niedziela

20

listopada

8.00 Msza św.:
Za †† ojca Pawła Malek, matkę Konstantynę, brata Ryszarda oraz za †† z rodziny
10.30 Msza św.:
Za † ks. Romana Halupczok - I. rocz. śmierci oraz za rodziców †† Hildegardę i Reinholda
15.00 Uroczyste Nieszpory
/z wręczeniem „Drogi do nieba” Dzieciom kl. III/

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
Poniedziałek 18.00 Msza św.:

21

Za † Wiktorię Cebula - I. rocz. śmierci

listopada

Św. Cecylii, dziewicy i męcz.
18.00 Msza św.:
Za † Franciszka Malik - I. rocz. śmierci

Wtorek

22

listopada

Św. Klemensa I, papieża i męczennika
8.00 Msza św.:
Za † Urszulę Rychlikowską w 30. rocz. śmierci za dusze w czyśćcu cierpiące (x.MS)

Środa

23
listopada

Św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i towarzyszy
Czwartek

24
listopada

17.00 Adoracja Najśw. Sakramentu
18.00 Msza św.:
Za † żonę Gizelę Skrzipczyk w 2. rocz. śmierci oraz za †† rodziców z obu stron

Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy
Piątek

25

17.30 Msza św. szkolna (dla dzieci i młodzieży):
Za † matkę Małgorzatę Glombek i za dusze w czyśćcu cierpiące

listopada

Sobota

26

listopada

15.00 Msza św.:
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i Św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Jana Blasczyk z okazji
70. rocz. urodzin oraz o Boże błog. dla całej rodziny
16.00 Msza św.:
Przez wst. Anioła Stróża z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla rocznego dziecka Emilii
Wiktorii Cebula oraz o Boże błog. dla rodziców i rodziców chrzestnych
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

27
listopada

8.00 Msza św.:
Za †† rodziców Apolonię i Henryka Wencel, Urszulę i Wernera Kaluza, brata Józefa
oraz za †† pokr. i za dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 Msza św.:
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i Św. Floriana z podz. za otrzymane łaski
oraz z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Barbary Pikos z okazji
65. rocz. urodzin oraz o Boże błog. dla rodzin dzieci i za † męża Herberta
15.00 Nieszpory adwentowe /z poświęceniem wieńców adwentowych/
oraz z obrzędem przyjęcia nowych Lektorów i Ministrantów do LSO

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXXIII Niedziela Zwykla - 13.11.2022
 Dzisiaj przeżywamy XXXIII Niedzielę Zwykłą oraz VI. Światowy Dzień Ubogich.
Nieszpory niedzielne o godz. 1500. Zapraszam do wspólnej modlitwy Kościoła...
 W poniedziałek (14.11) wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert-Śląskiej Samarytanki z Nysy.
 W środę (16.11) obchodzimy ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO
Matki wszystkich kościołów w naszej diecezji. Eucharystia o godz. 800.
Módlmy się za naszą Diecezję w Roku Jubileuszu 50. lecia istnienia Diecezji Opolskiej!

W

OPOLU –

 W czwartek (17.11) ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU od godz. 1700.
 W piątek (18.11) Eucharystia o godz. 1730 na którą szczególnie zapraszam dzieci i młodzież.
 KANCELARIA PARAFIALNA w tym tygodniu będzie nieczynna! W sprawach bardzo pilnych proszę
o kontakt pod nr tel. +48 695 331 715.
 OGŁOSZENIE:
W czwartek ( 24 .11) w auli seminaryjnej w Opolu (ul. Drzymały 1) odbędzie się koncert w hołdzie abp. Alfonsowi
Nossolowi z okazji 90 rocznicy urodzin. Rozpoczęcie o godz. 1800. Wystąpi Edward Simoni grający na fletni pana.
Cegiełki w cenie 50, 40 i 30 zł można nabyć w kancelarii parafii katedralnej w Opolu, na furcie Kurii Diecezjalnej w Opolu
oraz na portierni Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dochód z koncertu wspomoże renowację opolskiej
katedry. Plakat-zaproszenie jest wywieszony na tablicy ogłoszeń!.
 Polecam prasę katolicką:
GOŚĆ NIEDZIELNY (cena 8 zł), POSŁANIEC ŚW. FLORIANA i OWIECZKA - dla dzieci.
KALENDARZ DEKANATU SIOŁKOWICKIEGO NA 2023 ROK (cena 5 zł- w zakrystii).

 „BÓG ZAPŁAĆ” WAM

ZA WSZELKIE DOBRO, OFIARY I ŻYCZLIWOŚĆ !

* kolekta w dzisiejszej niedzieli (13.11)
przeznaczona na potrzeby parafii
* zbiórka „do koszyka” dzisiaj (13.11)
przeznaczona na cele gospodarcze na cmentarzu...etc.
* kolekta w przyszłą niedzielę (20.11)
przeznaczona na potrzeby parafii
* zbiórka do puszki za tydzień (20.11)
przeznaczona na remont katedry opolskiej
* kolekta w niedzielę (27.11)
przeznaczona na potrzeby parafii
„Bóg zapłać” za ofiary przeznaczone na opał! Można także dokonać wpłaty na konto parafialne – tytuł wpłaty „na opał”.

UROCZYSTOSC JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHSWIATA – 20.11.2O22
 Dziś przeżywamy UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA. Jest to ostatnia
Niedziela Roku Liturgicznego oraz zamknięcie obchodów Jubileuszu 50-lecia Diecezji Opolskiej.
Uroczyste Nieszpory o godz. 1500 z wręczeniem książeczek „Droga do nieba” Dzieciom kl. III szkoły podst.
(komunijnym). Zapraszam także Rodziców do wspólnej modlitwy!
 W czwartek (24.11) ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU od godz. 1700.
 W piątek (25.11) Eucharystia o godz. 1730, na którą zapraszam szczególnie dzieci i młodzież.
 W przyszłą niedzielę (27.11) rozpoczynamy nowy Rok Liturgiczny - OKRES ADWENTU.
Nieszpory adwentowe o godz. 1500 z poświęceniem wieńców adwentowych, lampionów adwentowych,
świec wigilijnych i opłatków z obrzędem przyjęcia 4. nowych Lektorów i 2. Ministrantów do LSO.
W przyszłą niedzielę (27.11) spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej (PRD i PRE)
po Nieszporach na plebanii.
 INTENCJE MSZALNE NA ROK 2023 przyjmowane są w kancelarii parafialnej.
 „BÓG ZAPŁAĆ” WAM

ZA WSZELKIE DOBRO, OFIARY I ŻYCZLIWOŚĆ !

Wasz proboszcz - ks. Mariusz Sobek

