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Uroczystość Chrystusa Króla 
Ewangelia według św. Jana (18,33-37) 
 

„Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem Ŝydowskim? 
Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy teŜ inni powie-
dzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem śydem? Naród Twój i 
arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: 
Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z 
tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany śydom. 
Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem?  Odpowie-
dział Jezus: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadec-
two prawdzie. KaŜdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.” 
 

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego, Ko-
ściół stawia przed nami postać Chrystusa Króla. 
Tyle się dzisiaj mówi o intronizacji Chrystusa na 
Króla Polski, o ustanowieniu oddzielnego święta. 
Warto się w takim razie zastanowić nad Chrystu-
sowym królowaniem. 

Św. Jan zaprasza nas do pretorium, gdzie jeste-
śmy świadkami rozmowy dwóch dygnitarzy: Piłata 
– prokuratora ziemi Judzkiej, przedstawiciela Ceza-
ra oraz Jezusa Chrystusa – Boga i Człowieka, 
uznawanego za charyzmatycznego nauczyciela 
Ŝydowskiego. Jest to niezwykła rozmowa, ponie-
waŜ dotyczy najistotniejszej sprawy – Ŝycia w praw-
dzie. W genialny sposób cały ten dialog pokazuje 
Mel Gibson w swoim filmie zatytułowanym „Pasja”, 
gdy na zadane po hebrajsku pytanie Piłata, Jezus 
odpowiada po łacinie. Wydawać się moŜe, Ŝe Jezus 
przez to chce zasugerować Prokuratorowi, Ŝe nie 
tylko jest królem Ŝydowskim, ale i całego świata. 

Cały ten dialog kończy się pytaniem o prawdę, 
zadanym przez Piłata. Odpowiedź Jezusa, odsłania 
sedno problemu, gdyŜ Jezus jawi się jako Prawda. 
Chrystus Pan wielokrotnie o tym wspominał, Ŝe jest 
prawdą (J 14,6), Ŝe przyszedł wypełnić wolę Ojca 
(Ps 40,9). 

Mając to wszystko na uwadze, warto sobie od-
powiedzieć na pytanie: Kim jest dla mnie Jezus? 

Czy liczę się w swoim Ŝyciu z zasadami? Proble-
mem Piłata, była nieumiejętność przyjęcia prawdy: 
Ŝe potrzebuje Jezusa. Wielki dramat człowieka 
rozdartego między światem materialnym, a ducho-
wym. Wielki dramat człowieka, który szuka odpo-
wiedzi i nie umie jej znaleźć 

Piłat nie potrafił przyjąć Jezusa, nie potrafił 
uznać Go swoim Panem i Zbawicielem. Nie potrafił 
zrozumieć Jezusa. Z czego to wynikało? Przede 
wszystkim z nieznajomości Jezusa i Jego misji.  

Przysłuchując się całej tej rozmowie, warto so-
bie postawić samemu sobie pytanie: Kim jest dla 
mnie Jezus? Czy w moim sercu zbudowany jest dla 
Niego tron?  

Wczytując się zatem w dzisiejszą Ewangelię 
nasuwa się jeden wniosek, Ŝe królowanie Jezusa, to 
„nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedli-
wość, pokój i radość w Duchu Świętym.” (por. Rz 
14,17). Królowanie Jezusa w sercu to przede 
wszystkim Ŝycie z Nim w relacji, ciągłym pozna-
waniu. Nie bójmy się zatem dzisiaj wołać o wiarę: 

 
Panie przymnóŜ wiary w to, Ŝe jesteś. Dotknij 

mego serca, abym umiał się dzisiaj otworzyć na 
Twoje słowa.. Który Ŝyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen.
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Poniedziałek – 26 listopada 2012        Łk 21,1-4 
   630   Za †† rodziców Karola i Franciszkę, teściów Edwarda i Agnieszkę Drobny 
   700   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogo-

sławieństwo, pomoc, zdrowie dla rodziny Trompeta 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Joanny i Jana w rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
   2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe 

błogosławieństwo w rodzinie Sowik 
Wtorek – 27 listopada 2012        Łk 21,5-11 
   630   Za †† rodziców Helenę i Czesława, Annę i Alfreda 
   800   W języku niemieckim: Zur Mutter Gottes von der immerwährenden Hilfe als Dank für empfan-

gene Gnaden mit der Bitte um weiteren Schutz und Segen aus Anlaß des 83. Geburtstages vom 
Bruder Berthold (geopfert von Renate) 

   900   O zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Marii z okazji 60. urodzin i dla całej rodziny 
 1800 1. Za † Annę RoŜnawską w I rocznicę śmierci, †† Tadeusza RoŜnawskiego, rodziców i krewnych 

z obu stron 
   2. Za † matkę Marię Orzechowską w I rocznicę śmierci i za † ojca Kazimierza w 15. rocznicę 

śmierci 
Środa – 28 listopada 2012        Łk 21,12-19 
   630   Za †† rodziców Albertynę i Franciszka Kretek, †† rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Za †† Feliksę i Stanisława oraz Marię i Leona 
 1800 1. Za † męŜa Jana Ujca w I rocznicę śmierci 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Anielę Tarnowską oraz za †† z rodziny 
Czwartek – 29 listopada 2012        Łk 21,20-28 
   630   Za † ojca Wojciecha Simka i †† z pokrewieństwa 
   700   Za †† rodziców Jadwigę i Leona Świerkot, †† dziadków z obu stron, †† Gertrudę, Pawła i 

Wilhelma 
 1630   Spowiedź dla dzieci 
 1800 1. Za † męŜa i ojca Henryka Michalczyka 
   2. Do BoŜej Opatrzności prze wstawiennictwo Matki BoŜej z podziękowaniem za odebrane łaski, 

z prośbą o zdrowie BoŜe błogosławieństwo w intencji Krystyny z okazji urodzin 
   3. Za †† rodziców z obu stron Szary, Pokora, Ciemny i Chochla, babcie i dziadków z obu stron, 

Ritę i Huberta Beracz, Tadeusza Stankiewicza, Henryka Wielgosza i za dusze w czyśćcu 
cierpiące 

Piątek – 30 listopada 2012 – św. Andrzeja, apostoła    Mt 4,18-22 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Jana Szot w 4. rocznicę śmierci, † córkę Kingę, †† rodzi-

ców Jadwigę i Józefa, szwagra Jerzego i dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   Za † męŜa i ojca Kazimierza Baryckiego, †† rodziców z obu stron, znajomych i przyjaciół 
 1800 1. Za † Stefana Matuszka w rocznicę śmierci 
   2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † męŜa Piotra, †† braci Marka i Krzysztofa oraz za †† 

rodziców z obu stron, za † Stanisława Ziębę (od syna Damiana z rodziną, od rodziny Kastelik z 
Raciborza, od Stanisławy Rus z Gilowic, od rodziny Kastelik ze Świnnej, od rodziny Marek z 
Bujakowa), za † Eryka Ploszkę w 15. rocznicę śmierci, za † Ryszarda Czerwoniaka (od sąsia-
dów), za † męŜa Grzegorza Sochę (w 30. dzień po śmierci), za † mamę Genowefę Morańską 
(z d. Gajewską) w I. rocznicę śmierci oraz za † ojca Jerzego Morańskiego, za †† rodziców z 
obu stron Szary, Pokora, Ciemny i Chochla, babcie i dziadków z obu stron, Ritę i Huberta 
Beracz, Tadeusza Stankiewicza, Henryka Wielgosza i za dusze w czyśćcu cierpiące 

 1900   MłodzieŜowa: w intencji kandydatów do bierzmowania 
I Sobota miesiąca – 1 grudnia 2012       Łk 21,34-36 
   630   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z okazji urodzin ks. Henryka, z 

prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo w pracy kapłańskiej i zdrowie 
   700   Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
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 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Natalię i Jana Miłek oraz za †† Władysława Ciamaga, 

Wiktorię Musiał i wszystkich †† z pokrewieństwa 
   2. Za † Stefanię Tarnawską (od siostry Gieni z rodziną) 
I Niedziela Adwentu – 2 grudnia 2012  Jr 33,14-16; 1 Tes 3,12-4,2; Łk 21,25-28.34-36 
   700    Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę Iwonę Kawalec w 7. rocznicę śmierci, † teścia Zbigniewa 

Skibę, †† dziadków 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Kazimiery z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie 
 1030    Za † męŜa Jana w 20. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron 
 1200 1.  W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: BłaŜej Wojciech Wnuk , Tomasz 

Dariusz WyŜgoł, Natalia Oliwia Kochel, Hanna Salome Kr ęŜel 
   2.  Za † Grzegorza Sochę 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie – wspólna modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1730   Nieszpory Adwentowe 
 1800    Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe 

błogosławieństwo dla Zofii i Zygmunta w 35. rocznicę ślubu 
W tym tygodniu modlimy się: o umocnienie wiary 
• Niedzielą dzisiejszą kończymy rok liturgiczny. Warto podsumować miniony rok i pytać się czy dobrze 

wykorzystaliśmy ten czas, zwłaszcza rozpoczęty niedawno Rok Wiary. Od przyszłej niedzieli roz-
poczniemy kolejny Adwent w naszym Ŝyciu. Spróbujmy go dobrze i owocnie przeŜyć. W sposób 
szczególny zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi przed rozpoczęciem Adwentu. 

• RównieŜ w kontekście dzisiejszej niedzieli Chrystusa Króla i listu księŜy biskupów, pragniemy przy-
pomnieć i przestrzec, Ŝe zwolennicy suspendowanego ks. Natanka, którzy propagują jego nauczanie 
okazują nieposłuszeństwo Kościołowi. Od pewnego czasu rozprowadzane są konferencje biskupa 
Lamberta, który jednak nie jest przedstawicielem Kościoła Rzymskokatolickiego. 

• Dzisiaj zapraszamy jeszcze na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 
1730 na nieszpory niedzielne. 

• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru. 
• We wtorek, po wieczornej Mszy Świętej o 1830 odbędzie się spotkanie dla wszystkich kandydatów 

do bierzmowania (z klas I – III). Prosimy o przyniesienie ksiąŜeczek. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• W środę, 28 listopada w kościele na Ocicach o 1800 rejonowe spotkanie Bractwa św. Józefa. 
• Spowiedź dla dzieci w czwartek o 1630. Prosimy rodziców o przypomnienie. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o 1900; ministranci i kandydaci w piątek o godz. 1600. 
• W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w sobotę od godz. 1600. 

O godz. 700 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana tajemnic oraz RóŜaniec. 
Od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 1630 modlitwę poprowadzą rodziny. 
Zapraszają one inne małŜeństwa (wraz z dziećmi) do wspólnej modlitwy. 

• Odwiedziny chorych w grudniu będą w 3 niedzielę, a więc 15 grudnia. 
• W przyszłą niedzielę o 1700, 2 grudnia spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej, natomiast w 

Opolu Ekumeniczna Modlitwa Młodych. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 
• W zakrystii są do nabycia lampiony roratnie. MoŜna je takŜe zrobić samemu, lub z pomocą Małego 

Gościa. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie 

przeznaczona na odkupienie części dawnego Seminarium w Nysie z przeznaczeniem na rozbudowę 
gimnazjum i liceum katolickiego. W osobnym komunikacie ksiądz Biskup zwraca się do wszystkich 
diecezjan o stosowną pomoc. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
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W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Stanisław Januszewski, lat 88, zam. na ul. Pomnikowej 9 
� Piotr Barsutzki, lat 65, zam. w Niemczech 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 
Zachęceni wezwaniem Benedykta 
XVI, aby w Roku Wiary odnowić 
swoją wiarę takŜe poprzez piel-
grzymowanie do Ziemi Świętej, 
organizujemy w dniach 15-22 
kwietnia 2013 parafialną piel-
grzymkę do Izraela szlakiem 
biblijnym . Informacji ks. Piotr. 
 
PROGRAM: 
1 dzień: RACIBÓRZ–OSTRAWA–TEL AVIV–BETLEJEM.  Wylot do Tel Avivu, transfer do 

Betlejem. Nawiedzenie Bazyliki Narodzenie Pańskiego. Przejście do Sanktuarium Groty Mlecznej. 
Przejazd na Pole Pasterzy - Msza św. Kolacja i nocleg w Betlejem. 

2 dzień: JEROZOLIMA–BETLEJEM.  Góra Oliwna: kościół Ojcze Nasz i Wniebowstąpienia oraz Domi-
nus Flevit, Getse-mani (ogród oliwny) – msza św., grota zdrady, kościół wszystkich narodów (Bazyli-
ka Agonii) wzgórze Syjon: kościół św. Piotra „In Gallicantu", grób Króla Dawida, Wieczernik. Nocleg 
w Betlejem. 

3 dzień: JEROZOLIMA.  Stare miasto – brama Gnojna, dzielnica Ŝydowska: kopuła na skale, ściana za-
chodnia (tzw. ściana płaczu) po południu za Bramą Lwów: kościół św. Anny, sadzawka Betesda, 
Antonia, przeŜycie Drogi KrzyŜowej, Bazylika Zaśnięcia NMP, nawiedzenie Bazyliki Grobu Pań-
skiego i Zmartwychwstania Pańskiego, kolacja i nocleg w Betlejem. 

4 dzień: AIM KARIM–BETLEJEM.  Przejazd do Ain Karim (nawiedzenie św. ElŜbiety). Powrót do 
Betlejem, nawiedzenia kościoła Karmelitanek, gdzie znajdują się relikwie Błogosławionej Marii 
Błardini (mała Arabka). Nocleg w Betlejem. 

5 dzień: BETANIA–M. MARTWE–JERYCHO.  Betania - nawiedzenie domu Marii, Marty i Łazarza 
przejazd nad morze Martwe (czas wolny na relaksacyjną kąpiel), przejazd do Jerycha – najstarszego 
miasta na świecie, Wadi Quelt (Góra Kuszenia), kolacja i nocleg w Betlejem. 

6 dzień: NAZARET–KANA–TABOR.  Przejazd do Cezarei Nadmorskiej, staroŜytne akwedukty. Prze-
jazd do Hajfy najstarszego miasta Izraela, nawiedzenie klasztoru Stella Maris na Górze Karmel. 
Grota Proroka Eliasza. Panorama Hajfy. Transfer do Nazaretu, Bazylika Zwiastowania Pańskiego, 
wizyta w Kanie Galilejskiej (odnowienie sakramentu małŜeństwa). Przejazd do hotelu w Tyberia-
dzie. 

7 dzień: JORDAN–GALILEA–KAFARNAUM–TABGHA–GÓRA BŁOGOSŁAWIE ŃSTW. Góra 
Błogosławieństw – Msza Św. wizyta w Tabgha (cud rozmnoŜenia chleba), Kafarnaum (dom św. 
Piotra), przejazd nad Jez. Galilejskie rejs Łodzią Piotrową po jeziorze, przejazd nad rzekę Jordan 
(odnowienie chrztu świętego), przejazd do hotelu w Tyberiadzie. 

8 dzień: TEL AVIV –OSTRAWA-RACIBÓRZ.  Przelot do Ostrawy i przejazd do Raciborza. 
 
Koszt: 3490 PLN (zaliczka przy zapisie 500 PLN). Cena zawiera: Przelot liniami EL AL , transport, 7 

noclegów w pok. 2, 3- os., śniadania, obiadokolacje, ubezpieczenie KL, NNW, bagaŜ, lunch – ryba 
św. Piotra. Wstępy, napiwki 70 USD. Zapisy: W kancelarii parafii NSPJ w Raciborzu oraz u ks. 
Piotra (tel. 602 193 074). 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspjraciborz.pl  
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;                     nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria  czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000. 
Biblioteka parafialna : wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.) 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów od poniedziałku do czwartku w godz. 1600 – 1800; 
      Konsultant ds. uzale Ŝnień – bezpośredni kontakt telefoniczny 603 475 167; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


