
 List parafialny 

 

 Uroczystość 
Chrystusa  

Króla 
 

       nr 47 
 22.11.2020 r. 

 

 

 
   Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP 
     ul. Ks. F. Duszy  31, 47 - 303 Krapkowice, tel. 77 44 66 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksja 

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 przeżywszy 

ziemską egzystencję w pokorze i ubóstwie, ukazuje się obecnie w przynależnej Jemu 

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 kozłów. Do tych, 

których postawił po swojej prawicy mówi: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, 

weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem 

głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem,  

a przyjęliście Mnie; byłem nagi, 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 daleko 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 przeciwnie – 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 miłość 

bliźniego znajdującego się w niebezpieczeństwie. Tak ukazuje się moc miłości, 

królewskość Boga: solidarnego z cierpiącymi, aby wszędzie wzbudzić postawy  

i uczynki miłosierdzia. 

Papież Franciszek 

Nauczanie papieskie o Eucharystii 

 

„Człowiek, jak syn marnotrawny, źle użył i roztrwonił dobra otrzymane od Ojca 

Niebieskiego, toteż doszedł do skrajnej nędzy i wielkiego niedostatku. Jednak 

Chrystus z krzyża „zanosząc modlitwy i pokorne prośby… z wołaniem potężnym i ze 

łzami został wysłuchany dla swej bogobojności”. W ten sam skuteczny sposób jest On 

również rzecznikiem naszym na ołtarzach, by udzielić nam pełni błogosławieństwa  

i łaski. Eucharystia udziela nam mocy zbawiennej krzyża, by zgładzić nasze codzienne 

grzechy” (Pius XII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jezus powiedział do 

swoich uczniów: „Gdy 

Syn Człowieczy 

przyjdzie w swej 

chwale i wszyscy 

aniołowie z Nim, wtedy 

zasiądzie na swoim 

tronie, pełnym chwały. 

I zgromadzą się przed 

Nim wszystkie narody, 

a On oddzieli jednych 

od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły 

po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: 

"Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, 

przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem 

spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi,  

a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu,  

a przyszliście do Mnie". Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy 

Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy 

widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 

Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?". Król im 

odpowie: "Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 

braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Wtedy odezwie się i do tych po 

lewej stronie: "Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany 

diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony,  

a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie 

przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie". 

Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, 

albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy 

Tobie?". Wtedy odpowie im: "Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie 

uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci 

na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.  (Mt 25,31–46) 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 23.11 

7
00

 Za † Józefa Michno w dniu urodzin.  

18
00

 1) Za † Huberta Sowada – od sąsiadów z ul. Jagiellońskiej.  

2) Za † Jadwigę Mitek – od sąsiadów z ul. Hotelowej 4. 

Wtorek – 24.11; wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy. 

7
00 Za † Romana Dembińskiego – od sąsiadów z bloku 27.  

18
00 Za † brata ks. Jerzego Niczka, †† rodziców i rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące.   

Środa – 25.11 

7
00

 Za † Lidię Ziemniak w 30. dzień po śmierci.    

17
00

 Za † męża Zbigniewa,  rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek – 26.11 

7
00

 Za † Mariana Wdowik – od sąsiadów z ul. Dębowej. 

18
00

 1) Za † Marię Koziołek w kolejną rocznicę śmierci, męża Jana, synów Joachima 

i Bernarda, †† z rodzin Koziołek, Stein i Lepich. 

2) Za † Martę Rygol w 30. dzień po śmierci.  

Piątek – 27.11 

7
00

 Za †† rodziców Stefana i Brygidę Gruchot, †† dziadków i krewnych.  

18
00

 1) Za †† rodziców Sapok i Misz, †† dziadków, krewnych, znajomych i dusze  

w czyśćcu cierpiące. 

2) Za †† rodziców Gertrudę i Stanisława Lisek, †† teściów Annę i Marcina 

Kaniak, dwóch braci Józefa i Stanisława, dwóch szwagrów Jerzego i Henryka.   

Sobota – 28.11 

  7
00

 Za †† rodziców Jana i Krystynę, córki Barbarę i Bernadetę oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

18
00

 1) Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Helenę i Józefa Nędzi,  

†† rodzeństwo Jadwigę, Halinę, Bogdana, Albina, Lecha, Witolda oraz †† 

bratanice Dorotę i Jolantę. 

2) Za † Czesława Węgrzyniak – od sąsiadów z ul. Kilińskiego 17.  

Niedziela – 29.11 – I Adwentu.  

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 80. rocznicy urodzin Gertrudy Gąszczak 

oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.  

8
15 Za † Elfrydę i Stanisława Rodek.   

9
45

 Do Miłosierdzia Bożego za † męża Jana Stępniewskiego, †† rodziców, 

teściów, siostrę Leokadię, braci Józefa i Stanisława, szwagrów oraz dusze  

w czyśćcu cierpiące.     

11
15

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 80. rocznicy urodzin Piotra Krauze oraz  

o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.    

16
30 Nieszpory adwentowe.  

17
00

 Za † Władysława Tereszczyńskiego w kolejną rocznicę śmierci.   
 

 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 Dziś o godz. 16
30

 Nieszpory niedzielne połączone z nabożeństwem do Jezusa 

Chrystusa Króla Wszechświata.  

 W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. W czasie wszystkich Mszy św. 

niedzielnych poświecimy wieńce adwentowe. 

 W kiosku do nabycia są opłatki świąteczne i diecezjalne kalendarze w cenie  

6 zł.  

 Kolekty dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby 

parafialne. Dziś zbiórka na remont katedry opolskiej. Ofiary na ten cel można 

składać do skarbonek znajdujących się przy drzwiach. Tydzień temu na 

remont organów zebraliśmy 2 220 zł i 15 €. 

W związku z zaistniałą sytuacją  zwracamy się z prośbą o wsparcie materialne 

na rzecz utrzymania i funkcjonowania naszej parafii. Ofiary można wpłacać 

na parafialne konto:  

       Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 55 8884 0004 2001 0013 4923 0001 

     Za zrozumienie i wszelkie ofiary już złożone składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej diecezji opolskiej –           

diecezja.opole.pl 

 Msze św. i nabożeństwa z naszego kościoła transmitowanie są na parafialnej 

stronie internetowej: parafiaotmet.pl 

 Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy wykonują wszelkie 

prace na rzecz naszej Parafii. Szczególne podziękowania dla dbających  

o otoczenie kościoła i plebani. Wszystkim raz jeszcze – serdeczne Bóg zapłać! 

 


