
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 11.04.2021 – 18.04.2021 

Niedziela Biała Miłosierdzia Bożego – 11.04.21  
  Kolekta na Caritas Diecezji Opolskiej 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Do Miłosierdzia Bożego w int. całej żyjącej rodziny Korzeński  

 z prośbą o miłosierdzie, Boże błog. i zdrowie. 
  9.00 – Do Miłosierdzia Bożego za żyjących i ++ Parafian. 
10.30 – Suma: Za + ojca Rudolfa Drescher. 
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego 

Poniedziałek – 12.04.21 
  6.30 – Za + Henryka Pipa, jego rodziców, dziadków i ++ pokrew.  

Wtorek – 13.04.21,  
  6.30 – Za ++ rodz. Małgorzatę i Eryka Gaida w kolejne ich rocznice śmierci.  

Środa – 14.04.21, 
17.00 – Przygotowanie do I Komunii świętej 
18.00 – Za + męża Franciszka Piszczała. 

Czwartek – 15.04.21,  
  6.30 – Za ojca Romana Sałek, ++ dziadków Wernera i Elżbietę Cwienk,  
   wujka Lotara Szulc.  

Piątek – 16.04.21,  
  6.30 – Za + Zygmunta Bancarz w I r. śmierci ze wspom jego żony Teresy. 

Sobota – 17.04.21,  
  7.00 – Za + Franciszka Lechowicz od sąsiadów i znajomych.  

Niedziela III Wielkanocna – 18.04.21  
 Kolekta miesięczna na prace remontowe w naszej parafii 

  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ rodz. Agnieszkę i Wiktora Klein, ++ rodzeństwo, dziadków z 2  
  stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  
  9.00 – Za + Józefa Wiesiołek w 30 dzień po śmierci.  
10.30 – Suma: Za ++ rodz. Józefa i Otylię Filusz, braci Jana i Pawła,  

 ++ Walerię i Huberta Podolski, ++ dziadków z 2 stron.  

Najbliższe wolne intencje: 23 i 29 kwietnia i 7 maja. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia 
Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę 
ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym 
dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także 
patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. 
Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się 
być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas 
tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać 
światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a 
człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, 
Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego 
miłosierdzia. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Kraków-Łagiewniki, 2002). 
2. O godz. 15.00, w Godzinie Miłosierdzia, zapraszam do wspólnej modlitwy 
Koronką do miłosierdzia Bożego. Bóg nieustannie nas zaskakuje swoim 
miłosierdziem, okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa 
będzie wyrazem naszej wdzięczności. 
3. Kolejne spotkania dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu 
bierzmowania zostają odwołane – bierzmowanie z terminem majowym zostało 
odwołane. 
4. W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski. Odnosi się 
ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez 
księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu 
tworzenia się naszej państwowości. 
5. Przed ołtarzem została wyłożona Księga modlitwy za kapłanów. Możemy 
wpisywać do niej imiona i nazwiska kapłanów (żyjących i zmarłych), którzy 
udzielali nam sakramentów, których spotkaliśmy na swojej drodze, czyli tych, 
którzy coś znaczą w naszym życiu. W Niedzielę Dobrego Pasterza (25 
kwietnia), o godz. 9.00 pragniemy sprawować Mszę Świętą w ich intencji. 

SENTENCJA TYGODNIA  
Widząc grzech bliźniego, mamy raczej się modlić o jego nawrócenie, a nie 
oburzać (bł. ks. Michał Sopoćko) 

UŚMIECH TYGODNIA 
- Panie doktorze, jestem wykończona. Odkąd mój mąż zachorował, dzień i noc 
muszę czuwać przy jego łóżku. 
- Przecież przysłałem państwu młodą pielęgniarkę! 
- Właśnie dlatego! 



NAUCZANIE PAPIESKIE O EUCHARYSTII 
„Dobrze jest przypomnieć to, co stanowi jakby streszczenie i szczyt tej nauki o 
Tajemnicy Eucharystycznej, mianowicie, że przez Nią Ofiara Krzyża dokonana 
raz na zawsze na Kalwarii, w podziwu godny sposób się uobecnia; nieustannie 
się przypomina, a jej zbawczą moc stosuje się na odpuszczenie codziennie 
przez nas popełnianych grzechom” (św. Paweł VI). 

OPOWIADANIE: Trójka dzieci 
Gdy został przyjęty jako redaktor w ważnym krajowym tygodniku, wydawało 
mu się, że złapał Pana Boga za nogi. Zatelefonował do matki i ojca, i naturalnie 
do ukochanej Moniki, której oznajmił: Dostałem pracę! Możemy się pobrać! 
Zawarli małżeństwo. W kolejnych latach urodziła im się trójka dzieci: Mateusz, 
Marta oraz Wawrzyniec. Szczęście trwało przez sześć lat, potem czasopismo 
było zmuszone zawiesić działalność. Młody ojciec znalazł miejsce jako 
redaktor w lokalnym dzienniku, ale również i ta gazeta przestała wychodzić. 
Tym razem poszukiwanie nowej pracy było bardzo mozolne. Co wieczór 
młoda matka i trójka dzieci wpatrywali się w coraz bardziej posępną twarz ojca. 
Pewnego wieczoru w czasie kolacji mężczyzna powiedział z goryczą: 
- Wszystkie wysiłki idą na marne! W moim sektorze nie ma żadnej pracy! 
Wszędzie redukują liczbę pracowników albo wszystkich zwalniają… 
Monika starała się dodawać mężowi odwagi, przypominała mu jego marzenia, 
zdolności, wlewała nadzieję… Następnego dnia, gdy mężczyzna wstał ran, 
dzieci były już w drodze do szkoły. Z ciężkim sercem wypił filiżankę kawy i 
zbliżył się do biurka, przy którym zazwyczaj pracował. Spojrzał na stojący 
obok kosz. Jego uwagę zwróciły duże kawałki czerwonej porcelany. Spostrzegł, 
że były to kawałki rozbitych trzech czerwonych świnek, do których dzieci 
wkładały swoje oszczędności. Na biurku natomiast zauważył garść monet, 
przeważnie centów oraz parę euro i kilka pozłacanych guzików. Pod tymi 
skarbami leżała kartka papieru, na której dziecięca ręka napisała: „Drogi tatusiu, 
my wszyscy wierzymy w Ciebie. Mateusz, Marta i Wawrzyniec”. 
Dzisiaj na biurku jednego z najważniejszych europejskich wydawnictw 
znajduje się ta karteczka w srebrnej ramce. Mężczyzna pokazuje ją z dumą, 
powtarzając: To jest tajemnica mojej siły! 

Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia 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 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 14(267)/2021   11.04.2021 – 18.04.2021 
 
Rozważanie 
 

Kto z nas czuje się człowiekiem niezachwianej wiary? Trudności w 
wierze spotykamy wszak również u apostołów. I tak nieobecny w Wieczerniku 
Tomasz nie miał szczęścia ujrzeć Jezusa osobiście. Trudno mu było uwierzyć 
w prawdę zmartwychwstania. Bał się, że opowieść o żyjącym Jezusie jest 
tanim sentymentalnym pocieszeniem, któremu ulegają jego towarzysze pod 
wpływem niewiast. Tomasz mówi również o nas, którzy patrząc na naszą wiarę 
czasem zastanawiamy się: „A jeśli to nieprawda? Jeśli Boga nie ma, a całe to 
zamieszanie jest wymysłem ludzkim, szukaniem broni przeciwko bezsensowi 
tego świata?”. Dlatego Jezus przychodzi jeszcze raz, by nie zostawić Tomasza 
samego. 

Wielu ludzi, których wiara obumarła, a potem na nowo zostali przez 
Boga znalezieni, może opowiedzieć historię, jak On się o nich upominał. Bóg 
w pogoni za człowiekiem próbuje rozmaitych metod. Posyła ludzi, tworzy 
nieprzewidziane zbiegi okoliczności, podsuwa książki, teksty, które pozwalają 
odkrywać rzeczywistość znajdującą się poza codzienną krzątaniną. 
Miłosierdzie Boże dociera do nas przez Serce Chrystusa. To krzepiące orędzie 
kieruje Bóg szczególnie do człowieka udręczonego bolesnymi 
doświadczeniami, ciężarem popełnionych grzechów, skłonnego ulec pokusie 
rozpaczy. Jak naucza św. Jan Paweł II, „Takiemu człowiekowi ukazuje się 
łagodne oblicze Chrystusa, a promienie wychodzące z Jego Serca padają na 
niego, oświecają go i rozpalają, wskazują drogę i napełniają nadzieją. Jakże 
wielu sercom przyniosło otuchę wezwanie «Jezu, ufam Tobie», które 
podpowiedziała nam Opatrzność za pośrednictwem Siostry Faustyny! Ten 
prosty akt zawierzenia Jezusowi przebija najgęstsze chmury i sprawia, że 
promień światła przenika do życia każdego człowieka”. 

 


