
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 23.05.2021 – 30.05.2021 

Niedziela – 23.05.21, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
        Kolekta diecezjalna – jałmużna postna. 

  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Do Ducha Świętego Ożywiciela i Uświęciciela za wszystkich Parafian .  
  9.00 – Za + brata Bernarda Polewka ze wspom. jego ++ rodziców i dziadków  
  z obu stron. 
10.30 – Suma: Za ++ rodz. Józefa i Elżbietę Gałeczka, brata Andrzeja, siostrę  
  Irenę i szwagra Janusza.  
15.00 – Nabożeństwo majowe (z udziałem chóru). 

Poniedziałek – 24.05.21,NMP Matki Kościoła, II Dzień Zielonych Świąt 
  8.00 – Za + Elżbietę Marek w kol. r. śm. ze wspom. + Horsta Marek.  
18.00 – W intencji Krzysztofa Socińskiego z ok. 60 r. urodzin o Boże błog. 

 opiekę Matki Bożej i św. Józefa i zdrowie dla niego i rodziny.  
 Nabożeństwo majowe. 

Wtorek – 25.05.21,  
  6.30 – Za ++ Magdalenę i Józefa Dreszer, 3 braci, 2 bratowe, ++ Małgorzatę  

 i Józefa Jaskółka, dziadków z obu stron i ++ pokrew.  
18.00 – Nabożeństwo majowe. 

Środa – 26.05.21, Dzień Matki 
18.00 – Z okazji Dnia Matki za wszystkie nasze Mamy żyjące i zmarłe. 
   Nabożeństwo majowe.  
         Spotkanie dla chłopców i dziewczyn, którzy pragną zostać ministrantami.  

Czwartek – 27.05.21, święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego  
        Kapłana 
  6.30 – Do Jezusa Chrystusa Najwyższego kapłana za wszystkich żyjących 
   i ++ kapłanów, którzy pochodzą lub pracowali w naszej Parafii.  
18.00 – Nabożeństwo majowe. 

Piątek – 28.05.21,  
  6.30 – Za + matkę Agnieszkę, ojca Jerzego Waloszek oraz rodziców Gertrudę  
   i Bernarda Rum.  
18.00 – Nabożeństwo majowe. 

Sobota – 29.05.21, św. Urszuli Ledóchowskiej 
  7.00 – Za + Marka Druzgała. Nabożeństwo majowe.   
17.00 – W jęz. niem.: Za + Jadwigę Falk z ok. 30 dnia po śmierci. 

Niedziela – 30.05.21, Uroczystość Trójcy Przenajświętszej - Kiermasz 
        Kolekta na potrzeby parafialne. 

  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ rodz. Zofię i Karola Solga, Małgorzatę i Józefa Urbasik,  

 ++ z rodzin Solga i Urbasik. 
  9.00 – Za + ojca Leona Gote w 20 r. śm., ++ rodziców i rodzeństwo, ze  
  wspom. + matki Anieli i męża Andrzeja. 
10.30 – Suma: W 61 rocznicę poświęcenia kościoła NMP Królowej Świata w  
  Koźlu-Rogach dziękczynna za wszystkich parafian, budowniczych i  
  dobrodziejów naszego kościoła. 
15.00 – Nabożeństwo majowe. 

Najbliższe wolne intencje mszalne: poniedziałek, 31 maja.  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła 
dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha 
Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu 
zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy. Niech 
w naszym życiu umocnienie darami Ducha Świętego przynosi widoczne 
owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22-23), z których będą czerpać ci, których 
spotkamy w życiu codziennym. Dziś za uroczyste odśpiewanie hymnu O 
stworzycielu, Duchu, przyjdź oraz po wypełnieniu pozostałych warunków 
możemy zyskać odpust zupełny. 
2. Jutro będziemy obchodzili święto Najświętszej Maryi Panny, Matki 
Kościoła. To również dzień modlitw Kościoła powszechnego za Kościół w 
Chinach z racji ukrytego wspomnienia Maryi Wspomożycielki Wiernych.  
3. W środę 26 maja – Dzień Matki. To dzięki matkom żyjemy, to one 
troszczyły się, i stale troszczą, o nas, z ojcami kształtują naszą osobowość. Na 
Mszy Świętej o godz. 18.00 w sposób szczególny będziemy otaczać modlitwą 
wszystkie matki naszej parafii i prosić, by w zdrowiu, radości i pokoju serc 
wypełniały niezwykłą misję miłości wobec każdego człowieka, dzięki której 
człowiek nigdy nie pogubi się we współczesnym świecie. Mszę zakończy 
szczególne błogosławieństwo dla matek. 
4. W czwartek 27 maja pragniemy uczcić Chrystusa, najwyższego i wiecznego 
Kapłana, jedynego pośrednika u Ojca. Tego dnia będziemy się modlić o 
uświęcenie tych, których Chrystus zaprosił do kapłańskiej wspólnoty ze sobą 
przez sakrament święceń.  



5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask 
Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej 
niedzieli. 
6. Zapowiedzi przedślubne:  
- Socińska Agata, st. w., z par. NMP Królowej Świata w K-Koźlu Rogach i 
Moc Jakub, st. w., z par. św. Zygmunta w Koźlu; 
- Machura Justyna, st. w., z par. św. Zygmunta w Koźlu i Smarzoch Paweł, st. 
w., z par. Nieznaszyn. 
- Hajduk Kamila, st. w. z par. NMP Królowej Świata w K-Koźlu Rogach i 
Cegiełka Krzysztof, st. w., z par. NMP Królowej Polski we Wrocławiu. 
Ktokolwiek wie o przeszkodach do sakramentalnego małżeństwa między tymi 
osobami ma obowiązek zgłosić to w kancelarii parafialnej.  
7. W tym tygodniu patronują nam: 
– w środę 26 maja – św. Filip Nereusz (1515-1595), prezbiter, wychowawca 
młodzieży, opiekun ludzi chorych, założyciel wspólnoty duchownych, zwanych 
oratorianami, w Polsce – filipinami; 
– w sobotę 29 maja – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), dziewica, 
wychowawczyni i opiekunka dzieci i młodzieży, założycielka Zgromadzenia 
Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane urszulankami szarymi. 
SENTENCJA TYGODNIA  
Prawdziwy cel życia chrześcijańskiego polega na przyjęciu Ducha Świętego 
(św. Serafin z Sarowa) 

UŚMIECH TYGODNIA 
Katolik próbuje wytłumaczyć ateiście, co to jest cud: 
- Na przykład jak jakiś człowiek spadnie z 50 m wieży i nic mu się nie stanie. 
- Nooo... to jest przypadek. 
- Ok, a jak on wyjdzie na ta wieżę, skoczy i dalej nic się nie stanie? 
- Mmmm... to jest szczęście. 
- O rany! A jak trzeci raz skoczy z tej wieży i nic ??! 
- Przyzwyczajenie. 

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

życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Przyjście Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy jest porównane do 

„uderzenia gwałtownego wiatru” (Dz 2, 2). Co nam mówi ten obraz? 
Gwałtowny wiatr nasuwa na myśl wielką silę, która nie jest celem samym w 
sobie: jest siłą, która zmienia rzeczywistość. Istotnie wiatr przynosi zmiany: 
prądy gorące, gdy jest zimno, chłodne, gdy jest gorąco, deszcz, gdy jest 
susza… Również Duch Święty tak czyni na całkiem innym poziomie: jest On 
boską siłą, która zmienia świat. Przypomniała nam o tym sekwencja: „w pracy 
Tyś ochłodą… w płaczu utulenie”. Dlatego Go błagamy: „Obmyj, co nieświęte, 
Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę”. Wkracza On w sytuacje i je 
przekształca; przemienia serca i zmienia bieg wydarzeń. 

Przemienia serca. Jezus powiedział do swoich apostołów: „Gdy Duch 
Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 
1, 8). I tak właśnie się dzieje: uczniowie, wcześniej przestraszni, zaszyci za 
zamkniętymi drzwiami również po zmartwychwstaniu Mistrza, zostają 
przekształceni przez Ducha Świętego i, jak zapowiada Jezus w dzisiejszej 
Ewangelii, „dają o Nim świadectwo” (por. J 15,27). Z wahających, stają się 
odważnymi i wyruszając z Jerozolimy udają się aż po krańce świata. Lękliwi, 
gdy Jezus był wśród nich, bez Niego są odważni, ponieważ ich serca 
przemienił Duch Święty. 

Duch Święty wyzwala dusze naznaczone strachem. Pokonuje opory. 
Tym, którzy zadowalają się półśrodkami, ukazuje poryw daru. Poszerza serca 
ciasne. Pobudza do służby tych, którzy spoczywają w wygodzie. Każe chodzić 
tym, którzy myślą, że już dotarli na miejsce, każe marzyć dotkniętym 
obojętnością. Oto przemiana serca. Wielu obiecuje okresy przemian, nowych 
początków, cudownych odnów, ale doświadczenie uczy, że żadna doczesna 
próba przemiany stanu rzeczy w pełni nie satysfakcjonuje ludzkiego serca. 
Przemiana dokonywana przez Ducha Świętego jest inna: nie rewolucjonizuje 
życia wokół nas, ale przemienia nasze serce; nie wyzwala nas natychmiast od 
problemów, ale wyzwala nas wewnętrznie, aby stawić im czoło. 

Papież Franciszek 


