
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 27.12.2020 – 03.01.2021 

Niedziela – 27.12.20, Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
         Kolekta na bieżące utrzymanie Parafii. 
  7.30 – Za ++ rodz. Hildegardę i Alojzego Stein, Alice Wasner, ++ z pokrew.  
  Stein i Wiesiołek.  
  9.00 – Do Świętej Rodziny z podziękow. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą  
  opiekę i zdrowie dla rodzin Czerner, Koleczek i Piszczała.  
10.30 – Suma: Do Świętej Rodziny w int. małżonków Dariusza i Marzanny  
  Maj z okazji 35 r. ślubu z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błog.  

Poniedziałek – 28.12.20, święto Świętych Młodzianków 
  8.00 – Ku czci Świętych Młodzianków za wszystkie dzieci naszej Parafii.  

 Błogosławieństwo dzieci. 
17.30 – Msza św. i spotkanie kolędowe: ul. Sucharskiego 

Wtorek – 29.12.20,  
  8.00 – Za + Rudolfa Jakubczyk w 10 r. śm. i brata Andrzeja w 23 r. śmierci. 
17.30 – Msza św. i spotkanie kolędowe: ul. Baczyńskiego 

Środa – 30.12.20,  
  6.30 – Za + Helenę Stiller w I rocznicę śmierci.  
17.30 – Msza św. i spotkanie kolędowe: ul. Bukowa, Błękitna, Łąkowa i  
  Kosynierów. 

Czwartek – 31.12.20, św. Sylwestra 
  8.00 – Dziękczynna za błogosławieństwo w mijającym roku za Parafian.  
16.00 – Nabożeństwo dziękczynne za cały rok. Podsumowanie roku,  
   przebłaganie i dziękczynne Te Deum. Wspomnienie zmarłych (proszę 
   o przybycie przedstawicieli rodzin zmarłych w tym roku). 

Piątek – 01.01.2021 – Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
  8.00 – Na rozpoczęcie Nowego Roku o błog. Boże dla całej Parafii 

 i za wszystkich parafian o zdrowie. 
10.30 – Suma: Na rozpoczęcie Nowego Roku o błog. Boże dla całej Parafii 

 zdrowie dla wszystkich parafian oraz pokój na świecie. 
15.00 – Za + męża i ojca Arnolda Szefer (z ok. urodzin). 

Sobota – 02.01.21, I sobota miesiąca 
  7.00 – Za + Wilhelma Schönwald z ok. 30 dnia po śmierci. 

 

 

Niedziela – 03.01.21, II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 
        Kolekta na utrzymanie Seminarium Duchownego oraz instytucji 

       i obiektów diecezjalnych. 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + syna Dariusza Korzeńskiego i dusze w czyśćcu cierpiące. 
  9.00 – Za + matkę Anielę Polewka ze wspom. ojca Roberta i brata Bernarda. 
10.30 – Suma: Do Dzieciątka Jezus w intencji Łukasza Griner z okazji 9 r.  
  urodzin o zdrowie i Boże błog. dla niego oraz jego rodziny. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dziś Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Przed 
błogosławieństwem odmówimy modlitwę w intencji wszystkich rodzin naszej 
parafii, szczególnie tych, które przeżywają trudny czas.  
2. Zbliża się koniec roku. 31 grudnia zapraszamy o godz. 16.00 na dziękczynne 
nabożeństwo, w czasie którego podziękujemy za dary i łaski otrzymane w 
minionym roku, będziemy błagać Boga o przebaczenie wszystkich naszych 
grzechów popełnionych indywidualnie i społecznie, a także prosić o 
błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się nowy rok.  
3. W piątek 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Jest to również 
Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Ciągle słyszymy o nowych konfliktach, 
które wybuchają w różnych miejscach świata. W czasie modlitwy o pokój 
módlmy się także o opamiętanie dla tych, którzy dla własnych interesów sieją 
niepokój i wywołują konflikty. Za wstawiennictwem Maryi pragniemy prosić 
Boga o opiekę i błogosławieństwo dla naszych rodzin, ojczyzny i całego 
świata. 
4. W Nowy Rok możemy uzyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie 
lub odśpiewanie hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź. Oprócz odmówienia 
hymnu konieczne jest spełnienie zwykłych warunków odpustu, to znaczy 
musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet 
powszedniego, musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię 
Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. 
Skorzystajmy z tego daru Kościoła. 
5. W Nowy Rok, w południe, za pośrednictwem mediów, możemy przyjąć 
specjalne błogosławieństwo papieża urbi et orbi (miastu i światu). 
6. W tym tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. To okazja do 
spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za 
grzechy i znieważenia.  
7. Z powodu pandemii i obowiązujących ograniczeń nie będzie w tym roku 
tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich w domach, tzw. kolędy. W zamian 



zapraszam rodziny z poszczególnych ulic na mszę i spotkanie kolędowe do 
naszego kościoła. Bardzo proszę przynieść naczynia na wodę święconą. 
8. W tym tygodniu patronują nam: 
– w poniedziałek 28 grudnia – Święci Młodziankowie, męczennicy, ponieśli 
śmierć na rozkaz Heroda z powodu przyjścia na świat Zbawiciela; 
– w sobotę 2 stycznia – Święci Bazyli Wielki (329-379) i Grzegorz z Nazjanzu 
(330-390), biskupi i doktorzy Kościoła. 

Drodzy goście, parafianie, dobrodzieje!  
Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, którą rozpoczyniemy Nowy Rok Pański 
2021, kończy oktawę Narodzenia Pańskiego. Bóg, który wszedł w ówczesną 
rzeczywistość rodziny i społeczeństwa, niech sprawi, by każdy dzień nowego 
roku był pełen Jego błogosławieństwa. Niech uczyni nas bardziej 
kochającymi i otwartymi na Niego i każdego człowieka. Bożego Nowego 
Roku! 
 

PODZIĘKOWANIA 
Serdeczne słowa wdzięczności i wielkie Bóg zapłać składam za 
przygotowanie świątyni na święta, za piękną dekorację świąteczną, 
ofiarowane choinki i elementy świątecznego wystroju oraz sprzątanie i 
mycie kościoła.  
 

SENTENCJA TYGODNIA  
Pomyśl, jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne (ks. Jan Twardowski) 

UŚMIECH TYGODNIA 
W noc wigilijną pies rozmawia z kotem: 
- Co dostałeś pod choinkę? - pyta pies. 
- Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dostałeś? - kot zwraca się do psa. 
- Ciebie!!! 

Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia,, udanego Sylwestra  
oraz obfitości Bożego błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym 

gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 

Konto parafialne: 07 8882 1032 2001 0029 9762 0001 BS w Kędzierzynie-Koźlu 

Gazetka parafialna tylko do użytku wewnętrznego Parafii. Wydawca: Parafia NMP Królowej 
Świata, ul. Baczyńskiego 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. Kancelaria parafialna czynna w dni 
powszednie bezpośrednio po mszach św. rano, lub po wcześniejszym umówieniu. Telefon: 
77 482 60 55 lub 602 689 051. Oficjalna strona parafii www.parafiarogi.pl  Adres e-mail: 
parafiarogi@parafiarogi.pl,   facebook.com/nmprogi 
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Rozważanie 
 

Jezus jako prawdziwy człowiek żył i wychowywał się pośród 
innych dzieci, od których niczym się nie różni. Miał swój dom i 
kochających rodziców, od których uczył się chodzić, mówić, pracować i 
kochać. Dzięki Maryi i Józefowi poznawał świat, a w miarę dorastania 
ujawniał coraz większą mądrość, szlachetność i dobroć wobec innych. 
Przez to ukazywał też w sobie szczególne działanie Bożej łaski, która 
przygotowywała Go do szczególnego posłannictwa. Kościół przywołując 
wzór Świętej Rodziny chce nam przypomnieć, że pomimo prozy 
codziennego życia, miała ona świadomość, że Bóg się o nią troszczy. 

Jak zauważa św. Jan Paweł II, w małżeństwie chrześcijańskim nie 
chodzi jedynie o to, aby kochać się nawzajem. Lecz o to, by czuć 
obecność Jezusa i Jego kochać wśród swego małżeństwa i rodziny. W 
konsekwencji zachęca małżonków, aby byli blisko Jezusa, jak Jezus jest 
blisko nich. Dlatego wzywa, aby małżonkowie nie tylko szli za 
Chrystusem, ale również nieustannie pogłębiali z Nim swoją komunię. 
Aby nie odrywali nigdy od Niego oczu. Aby szukali Go myślą, sercem i 
modlitwą. Aby pozostali w ramionach Chrystusa całe życie. Wówczas 
Chrystus staje się źródłem ich świętości i jedności z Nim w codziennym 
życiu. Trwają w oblubieńczym zjednoczeniu z Nim przez wzrost wiary, 
nadziei i miłości oraz rozwój modlitwy i życia sakramentalnego. Zatem 
małżonkowie dzięki sakramentowi małżeństwa mogą prowadzić głębokie 
życie duchowe, które będzie owocowało uświęceniem innych członków 
rodziny, a także innych ludzi. 

Jeśli chcemy być podobni do Świętej Rodziny, musimy żyć wiarą. 


