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Jezus nie ma jakichkolwiek ambicji politycznych. Po rozmnożeniu chleba, ludzie rozentuzjazmowani cudem pragnęli Go pojąć, aby
obwołać Go królem, aby obalić władzę rzymską i ustanowić w ten
sposób nowe królestwo polityczne, które byłoby uważane za tak bardzo oczekiwane królestwo Boże. Ale Jezus wie, że Królestwo Boże
jest innego rodzaju, nie opiera się na broni i przemocy. To właśnie rozmnożenie
chleba staje się z jednej strony znakiem Jego mesjańskości, ale z drugiej przełomem w jego działalności: od tej chwili coraz wyraźniejsza jest droga ku krzyżowi. Tam właśnie w najwyższym akcie miłości zajaśnieje obiecywane królestwo,
Królestwo Boże. Jednakże tłum tego nie pojmuje, jest rozczarowany a Jezus wychodzi samotnie na górę, żeby się modlić (por. J 6, 1-15).
W opowiadaniu Męki widzimy, że nawet uczniowie, pomimo iż dzielili życie
z Jezusem i słuchali Jego słów, myśleli o królestwie politycznym, ustanowionym
także przy pomocy siły. W Getsemani, Piotr dobył miecza i podjął walkę, ale Jezus go powstrzymał (por. J 18,10-11). Nie chce być broniony orężem, ale chce do
końca wypełnić wolę Ojca i ustanowić swoje królestwo nie za pomocą broni i
przemocy, lecz używając pozornej słabości miłości, która daje życie. Królestwo
Boże jest całkowicie odmienne od królestw doczesnych.
Dlatego właśnie przed człowiekiem bezbronnym, kruchym, upokorzonym, jakim jest Jezus, człowiek władzy taki, jak Piłat jest zaskoczony, zdziwiony, gdyż
słyszy, że mowa jest o królestwie, o sługach. Stawia pytanie, które zdawało się
paradoksalne: „A więc jesteś królem?”. Jakiego rodzaju królem może być człowiek, który znalazł się w takiej sytuacji? Ale Jezus odpowiada twierdząco: „Tak,
jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” (18,37). Jezus
mówi o królu, o królestwie, ale nie jest to odniesienie do panowania, lecz do
prawdy. Piłat nie rozumie: czy może istnieć władza, której nie osiąga się za pomocą ludzkich środków? Władza nie odpowiadająca logice panowania i siły? Jezus
przyszedł, by objawić i przynieść nowe panowanie, panowanie Boże. Przyszedł,
aby dać świadectwo prawdzie o Bogu, który jest miłością (por. 1 J 4, 8. 16) i chce
ustanowić królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju (por. prefacja). Każdy, kto
jest otwarty na miłość, słucha tego świadectwa i przyjmuje je z wiarą, aby wejść
do Królestwa Bożego.
Benedykt XVI

Prześladowani za wiarę
Współcześnie, w wielu zakątkach świata, chrześcijanie, za wiarę w Chrystusa cierpią prześladowania. Są oni poddawani torturom, zabijani ale także
pozbawiani miejsc pracy, środków na utrzymanie,
inwigilowani lub zmuszani do opuszczenia swoich
rodzinnych stron. „Open Doors”, organizacja moniNazarejczyk
torująca sytuację prześladowań na świecie, publisymbol
prześladowanych kuje aktualizowaną co roku listę 50 krajów, w któchrześcijan
rych los chrześcijan jest najcięższy. W krajach tych
żyje około 650 milionów chrześcijan, a ponad 200 milionów jest
narażonych na szczególnie silne prześladowania. Pierwszą dziesiątkę krajów w których dochodzi do najsilniejszych prześladowań chrześcijan stanowią: Korea Północna, Afganistan, Somalia, Sudan, Pakistan, Erytrea, Libia, Irak, Jemen, Iran.
Według „Open Doors” wzrost prześladowań chrześcijan wiąże się głównie z szerzeniem się fundamentalistycznych grup muzułmańskich w Afryce i Azji oraz ze znacznym wzrostem nacjonalizmu religijnego wśród hindusów i buddystów, przede wszystkim
w krajach azjatyckich. Do znacznych prześladowań dochodzi również w krajach, w których panuje reżim komunistyczny.
Żyjemy w takim miejscu na świecie, w którym możemy swobodnie wyznawać naszą wiarę, mamy kościoły na wyciągnięcie
ręki i codzienny dostęp do sakramentów. Warto to doceniać, a
chrześcijan, którzy na co dzień zmagają się z prześladowaniami,
powierzać Bogu w modlitwach. Ich los nie może być nam obojętny. Na stronach organizacji: Pomoc Kościołowi w Potrzebie,
Open Doors, Głos Prześladowanych Chrześcijan można znaleźć różne formy pomocy prześladowanym za wiarę. Warto się z
nimi zapoznać i wspierać ich na różne sposoby. Poczucie, że Ktoś
o nich myśli, za nich się modli, działa dla ich dobra, daje im nadzieję i pomimo ogromnych trudności, pozwala wytrwać w wierze.
B.W.

Porządek nabożeństw
25.11.2018 – 04.12.2018

niedziela 25 listopada 2018 – JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
08:00 Za zm. Elżbietę Reichel, męża Józefa, syna Wilibalda, rodziców, rodzeństwo,
Zofię Niedballa, męża Wiktora, córkę Ritę, synów Sinolda, Herberta, synową
Reginę, wnuków Ryszarda i Urszulę, rodziców, pokrewieństwo Reichel, Niedballa, zm. kapłanów i siostry zakonne.
10:30 Za zm. Teodora i Elżbietę Nosiadek, rodziców, rodzeństwo z obu stron, córkę
Irenę Lasak, Annę Rzega, Stanisława Kostoń i zm. z pokr. Mika-Harnasz.

14:00 Nabożeństwo dzieci I-Komunijnych z podziękowaniem za wiarę.
poniedziałek 26 listopada 2018 – Dzień powszedni
17:00 (recytowana) W intencji zmarłych Parafian.
wtorek 27 listopada 2018 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Annę i Reinholda Stencel, Zofię Józefa Piździor, Józefa Smarzoch, Różę i Marcelego Rzodeczko, Jerzego Mika, córkę Bogusławę, Annę i
Sylwestra Czogała i zm. z pokrewieństwa z obu stron.
środa 28 listopada 2018 – Dzień powszedni
06:30 …………………………………………………………………………………..
czwartek 29 listopada 2018 – Dzień powszedni
17:00 (szkolna) Za zm. Gertrudę i Józefa Wallach, dzieci Hildegardę i O. Mikołaja,
Agnieszkę i Pawła Ploch zm. z pokrewieństwa Wallach-Kurpierz-Ploch-Paris,
zm. kapłanów i siostry zakonne oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
piątek 30 listopada 2018 – Ś . A
,A
17:00 Za zm. męża Edwarda Grabskiego w 1. rocznicę śmierci.
sobota 1 grudnia 2018 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza
Róż Różańcowych. Po Mszy św. nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
17:00 Za zm. Wernera i Martę Krybus, rodziców, rodzeństwo, Rudolfa Forraiter, Herberta Cziesla, zm. z pokrewieństwa, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
niedziela 2 grudnia 2018 – I Adwentu
07:30 Za zm. ks. Józefa Gacka w 1. rocznicę śmierci.
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Alojzego Lepiorz, rodziców, zm. z rodzin Bulenda, Borszcz, Kaczmarczyk i zm. z pokrewieństwa.
10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ernesta Marek z okazji 80. rocznicy urodzin.
14:00 Nabożeństwo z poświęceniem lampionów, wieńców i świec adwentowych.
poniedziałek 3 grudnia 2018 – Św. Franciszka Ksawerego, kapłana
17:00 (roraty) ……………………………………………………………….................
wtorek 4 grudnia 2018 – Dzień powszedni
09:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Górników z okazji święta św. Barbary.
17:00 (roraty) …………………………………………………………………………..
www.intencje.lubowice.eu
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Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium
Duchowne i diecezjalne instytucje a do puszek po Mszach św. zbiórka na rozpoczęcie działalności naszego Parafialnego Zespołu Caritas. W ubiegłą niedzielę do
puszek na remont katedry opolskiej zebraliśmy 505,20 PLN. „Bóg zapłać!”
Dzisiaj na godz. 14:00 zapraszam na nabożeństwo popołudniowe, w czasie którego dzieci Pierwszokomunijne podziękują swoim rodzicom i dziadkom za łaskę
wiary. Odnowimy też akt poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi – Królowi.
W ubiegłą środę odbyło się spotkanie założycielskie Parafialnego Zespołu Caritas. Przyszło 12 osób. Pismem z dnia 23.11.2018 nasz Zespół został zatwierdzony
i wpisany do rejestru Caritas Diecezji Opolskiej.
W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie formacyjne dla uczniów III.
kl. Gimnazjum przed bierzmowaniem.
Mając na uwadze dobro duchowe wiernych chcących świętować tzw. „andrzejki”,
Biskup Opolski udziela dyspensy od obowiązku zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na
terenie Diecezji Opolskiej w piątek 30 listopada 2018 roku.
Dyrekcja i Rada Rodziców przy szkole w Grzegorzowicach serdecznie zapraszają
na spotkanie andrzejkowe w dniu 30 listopada o godz. 17:00. W programie m.in:
finał szkolnego konkursu „Mam talent”, kawa, ciasto i kiermasz adwentowy.
Zarząd Koła DFK Grzegorzowice zaprasza na spotkanie integracyjnoandrzejkowe przy muzyce, które odbędzie się w sobotę 01.12.2018 r. od
godz. 16.00 w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach. Szczegóły na plakacie w gablotce.
Klasztor „Annuntiata” tradycyjnie zaprasza na Adwentowe Dni Skupienia, które
odbędą się w następujących terminach: dla kobiet – 02.12.2018, dla mężczyzn –
16.12.2018. Początek o godz. 09:00, zakończenie około godz. 14:00. Szczegóły
na plakacie w gablotce.
W kancelarii parafialnej można zamawiać intencje na 2019 rok we wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 15:00-16:30.
W przyszłą niedzielę na godz. 14:00 zapraszam na nabożeństwo adwentowe z poświęceniem lampionów, wieńców i świec adwentowych.
Od przyszłej niedzieli będzie można nabywać świece Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom Caritas na wigilijne stoły.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy Dzień Pański.
W przyszły piątek (30.11.2018, godz. 17:45) Widenka Grażyna, Pol Urszula,
Kara Agnieszka, Bula Aleksandra, Kszuk Teresa i Ciesiołkiewicz Irena, a w piątek za 2 tygodnie (07.12.2018, godz. 17:45) Jasny Karolina, Gładysz Stanisława,
Jambor Iwona, Wolnik Anna, Kałuża Grażyna i Kałuża Justyna.

