PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 28.03.2021 – 05.04.2021
Niedziela – 28.03.21, Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
Kolekta dla Ojca Rekolekcjonisty O. Romualda OFM
7.30 – Za ++ rodz. Annę i Edmunda Sadzik, Anastazję i Wiktora Kral.
9.00 – Do Anioła Stróża za roczne dziecko Patrycję Strugała, jej rodziców
i chrzestnych.
10.30 – Suma: 1. Za wszystkich Parafian dziękczynna za łaski rekolekcyjne.
2. Za + Anielę Gote w I rocznicę śmierci.
14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
14.45 – Różaniec za + Franciszka Lechowicz
16.00 – Kaplicy przedpogrzebowa: Ceremonia pogrzebowa + Ernesta Korbeli
Wielki Poniedziałek – 29.03.21,
6.00 – Spowiedź przedświąteczna
6.30 – Za + ks. Juliusza Olejak
10.00 – Msza pogrzebowa za + Ernesta Korbela (o 9.30 Różaniec)
Wielki Wtorek – 30.03.21,
6.00 – Spowiedź przedświąteczna
6.30 – Za + Jana Filusz, jego rodz. Gertrudę i Karola, + siostrę Marię i jej
męża Ericha.
Wielka Środa – 31.03.21,
9.30 – Różaniec za + Franciszka Lechowicz
10.00 – Msza św. pogrzebowa za + Franciszka Lechowicz. Obrzęd pożegnania.
Po mszy św. przejazd na cmentarz komunalny w Koźlu i ceremonia pogrzebu
17.00 – Spowiedź przedświąteczna
18.00 – Za ++ rodz. Angelę i Konrada Sabackich, brata Ewalda oraz ich
rodziców z obu stron.
Wielki Czwartek – 01.04.21, kolekta na potrzeby parafii
18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej: Za żyjących i ++ kapłanów pochodzących
i posługujących w naszej parafii, nadzwycz. szafarzy Komunii św., całą
Służbę Liturgiczną i kościelną.
Adoracja Chrystusa w Ciemnicy (do godz. 21.00 )
Wielki Piątek – 02.04.21, ofiary z adoracji Krzyża na utrzymanie Grobu
Pańskiego w Jerozolimie
7.30 – Ciemna Jutrznia (poranna modlitwa Kościoła)
8.00 – 9.00: Okazja do spowiedzi św.
10.00 – Droga Krzyżowa

11.00 – Zbiórka ministrantów – przygotowanie liturgii wieczornej
18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku z adoracją Krzyża
Adoracja u Bożego Grobu do godz. 21.00.
20.30 – 21.00 – Okazja do spowiedzi św.
Wielka Sobota – 03.04.21,
Adoracja u Bożego Grobu
7.30 – Ciemna Jutrznia (poranna modlitwa Kościoła)
8.00 – 9.00: okazja do spowiedzi św.
8.00 – ul. Bukowa, Łąkowa, Błękitna, Kosynierów
8.45 i 9.00 – Poświęcenie pokarmów wielkanocnych
9.00 – ul. Baczyńskiego,
10.00 – Rajska, Ptasia, Kamienna, ks. Dutki
10.45 i 11.00 – Poświęcenie pokarmów wielkanocnych
11.00 – ul. Zacisze, Rybarze, Lasoki i Stawowa
12.00 – ul. Główna (od początku do ul. Stoczniowców)
12.45 i 13.00 – Poświęcenie pokarmów wielkanocnych
13.00 – ul. Główna (pozostała część)
14.00 – ul. Sucharskiego, Wodna i Stoczniowców
14.45 – Poświęcenie pokarmów wielkanocnych
Zakończenie adoracji i przygotowanie kościoła na obrzędy wielkanocne:
Przygotowanie liturgii – spotkanie dla ministrantów
20.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej (przynosimy świece).
Poświęcenie ognia, paschału i wody. Liturgia chrzcielna.
Msza św. wielkanocna: Za wszystkich Parafian.
Dziękczynne Te Deum przed Najśw. Sakram i Regina Coeli.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 04.04.21 – Wielkanoc
7.30 – Ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego za żyjących i ++ Parafian.
9.00 – Do Jezusa Zmartwychwstałego za ++ Helenę i Ryszarda Fandrych ze
wspom. ich rodziców i rodzeństwa i zięcia Jana.
10.30 – Suma: Do Pana Jezusa Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana za ++ rodz.
Franciszka i Paulinę Studniorz.
Poniedziałek Wielkanocny – 05.04.21, II święto Wielkanocy
Kolekta na Katolicki Uniwersytet Lubelski
7.30 – Za ++ rodz. Edwarda i Józefę Szczęsnych.
9.00 – Msza w jęz. niem.: Z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
błog. i zdrowie dla całej rodziny Jerzego Drost.
10.30 – Suma: Za ++ rodz. Amalię i Huberta Reszka i brata Bernarda.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia kończąc czas parafialnych
Rekolekcji wielkopostnych. Bóg zapłać ojcu Romualdowi za obecność,
głoszone Słowo Boże i posługę sakramentalną. Życzymy opieki Bożej, zdrowia
i opieki Matki Najświętszej.
2. Ze względu na nowe obostrzenia sanitarne obecnie w naszym kościele może
przebywać jednocześnie 65 osób nie licząc służby liturgicznej i celebransów.
Każda osoba wchodząca i przebywająca w kościele musi mieć zasłonięte usta i
nos. Obowiązek ten nie dotyczy głównego celebransa.
3. Prawdopodobnie od Wielkiego Czwartku rozpoczniemy zapisy na
poszczególne msze świąteczne dla osób, którym zależy na uczestniczeniu we
mszach św. wewnątrz kościoła w sobotę wieczorem, Niedzielę Wielkanocną i
Poniedziałek Wielkanocny.
4. Adoracja Pana Jezusa w grobie w Wielką Sobotę będzie połączona z
poświęceniem pokarmów na zakończenie lub początek godzin adoracyjnych.
Proszę nie wchodzić do kościoła na kolejną godzinę adoracyjną dopóki nie
wyjdą uczestnicy poprzedniej godziny adoracyjnej. Godziny adoracyjne
kończymy najpóźniej 5 minut przed pełną godziną. Dzieci mogą towarzyszyć
rodzicom w czasie adoracji.
5. Wigilia Paschalna. Liturgię rozpoczniemy o godz. 20.00 Zabierzmy na nią
świece. Procesja Rezurekcyjna ze względu na pandemię będzie wewnątrz
kościoła tylko z udziałem służby liturgicznej i sztandarów.
6. Zapraszam Marianki ze sztandarami oraz o zgłoszenie się chętnych do
pozostałych sztandarów (najlepiej 1 rodzina do 1 sztandaru)
7. W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:
- Wiesiołek Józef, l. 69, z ul. Stoczniowców,
- Kuźnik Łucja, l. 93, z ul. Głównej,
- Wasiak Urszula, l. 78, z ul. Głównej,
- Korbela Ernest, l. 83, z ul. Baczyńskiego,
- Lechowicz Franciszek, l. 84 z ul. Sucharskiego.
Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się
nawzajem słowami wiary i miłości. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…
Dobrej niedzieli i dobrego przeżycia Wielkiego Tygodnia wszystkim parafianom
i gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
Konto parafialne: 07 8882 1032 2001 0029 9762 0001 BS w Kędzierzynie-Koźlu
Gazetka parafialna 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

Gazetka parafialna
Parafia NMP Królowej Świata
Kędzierzyn-Koźle (Rogi)
ul. Baczyńskiego 1
774826055; 602689051

Nr 12(265)/2021 28.03.2021 – 05.04.2021
„W Wielkim Tygodniu sprawuje Kościół zbawcze misteria dokonane
przez Chrystusa w ostatnich dniach Jego życia, poczynając od Jego
mesjańskiego wjazdu do Jeruzalem. Okres Wielkiego Postu trwa do Wielkiego
Czwartku. Od Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne,
które trwa w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę, ma swój ośrodek w Wigilii
Paschalnej i kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania” –
podpowiada „List okólny Kongregacji Kultu Bożego o przygotowaniu i
przeżywaniu Świąt Paschalnych”.
Rozpoczęliśmy najważniejszy tydzień w ciągu roku. Dobrze byłoby
patrzeć na niego w ten sposób, że każdy dzień jest naprawdę wielki i przybliża
nam tajemnice z życia Jezusa. Towarzyszymy tłumowi, który woła „Hosanna
Królowi Dawidowemu!”; wraz z Marią chcemy namaścić przed męką stopy
Jezusa drogocennym olejkiem; razem z uczniami chcemy przygotować
wieczerzę paschalną, pozwolić, aby Jezus umył nam nogi; chcemy
doświadczyć miłości Chrystusa ustanawiającego Eucharystię i kapłaństwo; w
Getsemani chcemy modlitewnie przygotować się na Jego mękę; na Golgocie
patrzyć będziemy na Tego, który za nas umiera i wreszcie ucieszyć się chcemy
z tego, że „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego
z rana”.
Łatwo przychodzi nam myśleć o tych dniach, jako przygotowaniu do
Wielkanocy, ale jak podpowiada nam Kościół to są Święta Paschalne. Nie
przeżyjemy zmartwychwstania, jeśli wcześniej nie pozwolimy zabrać się do
Wieczernika, Ogrodu Oliwnego, Ciemnicy, czy na Golgotę. Przed nami liturgia
Triduum Paschalnego w Wielki Czwartek, Piątek, Sobotę i Niedzielę
Zmartwychwstania. Oby w każdym i każdej z nas było szczere pragnienie:
„Chcę te dni przeżyć z Jezusem!”. Boża łaska może naszą epidemiczną
niepewność wypełnić światłem nadziei. Bo przecież z Jezusem każdy krzyż
kończy się zmartwychwstaniem.

