
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 30.05.2021 – 06.06.2021 

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. 

Poniedziałek – 31.05.21, święto Nawiedzenia NMP 
  6.30 – Do Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych w int. Bernadety Koleczko o  
  wspomożenie i wytrwałość w zmaganiu się z chorobą, opiekę Bożą i  
  łaski potrzebne w rodzinie.  
18.00 – Zakończenie nabożeństw majowych. 

Wtorek – 01.06.21, Dzień Dziecka 
  6.30 – Za + Wilhelma Vogel w 30 dzień po śmierci. 

Środa – 02.06.21, Msza szkolna 
17.00 – Spowiedź przed Bożym Ciałem 
18.00 – Za + Urszulę Wasiak od Róży Różańcowej.   

Czwartek – 03.06.21, Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa 
  Kolekta na potrzeby parafii 
  8.00 – Ku czci Chrystusa Eucharystycznego za wszystkich żyjących  
   i ++ parafian. 
Po mszy św.: Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy 
10.30 – Za + Urszulę Wasiak i jej męża Jana w jego rocznicę śmierci. 

Piątek – 04.06.21, I Piątek miesiąca 
  6.30 – Ku czci NSPJ dziękczynna z ok. 80 r. urodzin Elfrydy Kudelka o  
   dalsze zdrowie i Boże błog. 
  8.00 – Odwiedziny chorych 
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św. 
17.45 – Nabożeństwo do NSPJ  
18.00 – Za + męża Alfreda Kot w I r. śm. 

 

Sobota – 05.06.21, I Sobota miesiąca 
  7.00 – Za ++ rodz. Rudolfa i Elżbietę Jochimczyk, Jana i Alojzję Komander,  
   brata Adriana i wsz. ++ z pokrew. Nabożeństwo I sobót miesiąca w  
   duchu fatimskim (różaniec i rozważanie). 

Niedziela – 06.06.21, X Niedziela zwykła. 
 Kolekta na Seminarium Duchowne i utrzymanie obiektów kurialnych. 
 Po mszach św.: Zbiórka na świątynię Opatrzności Bożej. 

  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + ojca Zygmunta Dzierżinga w 15 r. śm. ze wspom. jego 

 ++ rodziców.  
  9.00 – Za + Andrzeja Marchewka od sąsiadów i znajomych z ul. Kosynierów  

 i Wodnej.  
10.30 – Suma: Za + żonę Martę Bonsz, brata Piotra, szwagra Jana, ++ rodz.  
  Bonsz i Drost oraz ++ pokrew.  

Najbliższe wolne intencje: 11.06 (6.30), 13.06 (9.00), 14.06 (6.30). 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Stajemy dziś wobec największej tajemnicy wiary, która mówi, że jest jeden 
Bóg w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Próbujmy zrozumieć tę 
prawdę nie tyle umysłem, ile światłem wiary, bowiem nie o zrozumienie 
chodzi, ale o tajemnicę miłości, która spaja Osoby Boskie i w której my także 
mamy swoje miejsce. 
2. Jutro ostatni dzień maja. Zakończenie nabożeństw majowych o godz. 18.00.  
3. W najbliższy czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 
Msze Święte o godz. 8.00 i 10.30. Po rannej Mszy Świętej wyruszymy ulicami 
z procesją do czterech ołtarzy. „[…] zagrody nasze widzieć przychodzi / i jak 
się Jego dzieciom powodzi” – będziemy śpiewać w czasie procesji. 
Zatroszczmy się o przystrojenie mieszkań, domów, by powitać Jezusa ukrytego 
w Najświętszym Sakramencie, który przychodzi do nas z błogosławieństwem. 
Już teraz wyrażam wdzięczność całemu orszakowi procesyjnemu, liturgicznej 
służbie ołtarza, chórowi, grupom parafialnym, wszystkim, dzięki których pracy 
i zaangażowaniu ten dzień będzie dla nas niezwykły, pełen chwały Bożej i 
błogosławieństwa Bożego. 
4. Do udziału w procesji zapraszam wszystkich, proszę dzieci 
pierwszokomunijne z tego roku i z września roku ubiegłego, by uczestniczyły 
w procesji w strojach komunijnych. Dziewczynki zapraszam do sypania 
kwiatów, panów do baldachimu.  



5. W niedzielę 6 czerwca na Górze św. Anny Pielgrzymka Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych. Suma o godz. 11.00.  
6. W środę o godz. 14.00 na parkingu przed kościołem zatrzyma się Ambulans 
Diagnostyczny, w którym będzie możliwość przebadania się pod kątem 
miażdżycy tętnic, osteoporozy kości, wydolności płuc i oskrzeli.  Szczegóły na 
ulotkach na stoliku. 

BOŻE CIAŁO 2021 
Trasa procesji: z kościoła ul. Baczyńskiego, ul. Bukowa, ul. Łąkowa, ul. 
Ptasia do kościoła.  
I ołtarz TO JEST CIAŁO MOJE na ul. Bukowej za skrzyżowaniem z ul. Sucharskiego 
przygotowują: ul. Sucharskiego od rodz. Skoczylas do początku i ul. Wodna,  
II ołtarz JEDLI DO SYTOŚCI na placu obok zakładu Joanna przygotowują: ul. 
Główna od rodz. Kudelka do Kościelny, 
III ołtarz OPOWIADALI CO ICH SPOTKAŁO na ul. Łąkowej przed skrzyżowaniem 
z ul. Sucharskiego przygotowują: ul. Sucharskiego od rodz. Maj do końca (r. Świetlik), 
IV ołtarz ABY STANOWILI JEDNO przy kościele przygotowują: ul. Główna od 
rodz. Kuźnik do Psik. 
 
SENTENCJA TYGODNIA  
Wyznaję, że Chrystus z Ojcem i Duchem Świętym jest Bogiem. (Epipodiusz) 

UŚMIECH TYGODNIA 
Po zakończeniu nauki zdalnej dzieci z I klasy rozpoczynają lekcje od religii i nie 
potrafią powstrzymać się od dzielenia się tym, co wydarzyło się w czasie, gdy się 
realnie nie widzieli: 
- Ja udawałam ptaszka! – krzyknęła Ania  
- O, to cudownie! – odpowiedział ksiądz - A co robiłaś? śpiewałaś?  
- Nie...  
- To może ćwierkałaś? – zapytał zaciekawiony ksiądz 
- Nie – odpowiedziała dziewczynka  
- To co robiłaś?  
- Jadłam robaki. 

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 
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ROZWAŻANIE 
 

Powiedzenie komuś w rozmowie: „ i tak tego nie zrozumiesz”, „nie 
dorosłeś”, „nie jesteś w stanie tego pojąć” - jest trochę obraźliwe. Mówiąc tak, 
uważa się rozmówcę za niegodnego dalszej konwersacji, dialogu, wyjaśnień. 
Pozostawanie z nim, dalsze przemawianie do niego, tłumaczenie byłoby 
zwykłą stratą czasu. 

W przypadku naszego stosunku do Boga i poznawania Go jest inaczej. 
Dzisiejsza uroczystość to jedna z tych Tajemnic, przed którymi raczej trzeba 
uklęknąć, aniżeli o nich mówić. Kontemplować, a nie tłumaczyć. Z tej 
kontemplacji zrodzi się słowo zachwytu nad Tajemnicą Boga. 
„Jeżeli jednak mówimy - powie św. Augustyn - to nie po to, by o Najświętszej 
Trójcy coś powiedzieć, ale by o Niej nie milczeć. Chrześcijanin bowiem nie 
może o Najświętszej Trójcy milczeć. Musi on najpierw uwielbiać Boga za 
objawienie tej prawdy, dlatego że Trójca Święta nie została wymyślona przez 
nas, chrześcijan, ale została nam objawiona”. 

Jakie znaczenie dla mojego życia ma ta Tajemnica? Ks. Bronisław 
Bozowski w książce „Proboszcz niezwykłej parafii” tak mówi o tej Tajemnicy 
w swoim życiu: „W seminarium traktat o Najświętszej Trójcy wykładano nam 
ponad pół roku. Egzamin zdałem na piątkę, ale nic z tego nie wynikało dla 
mojego życia. Dopiero później, chyba gdzieś w dziesiątym roku kapłaństwa, 
dostałem monografię O. Hugo o dogmacie Najświętszej Trójcy. I wtedy 
»zakochałem się« w tej Tajemnicy. Dla mnie dawniej ta Tajemnica była bliska 
w niedziele, teraz uświadomiłem sobie, że jesteśmy stworzeni na obraz i 
podobieństwo Najświętszej Trójcy, a więc winniśmy żyć na Jej podobieństwo. 
Trójca Święta to nie zamknięty klan, towarzystwo wzajemnej adoracji. Ona jest 
otwarta na cały świat. Bóg nie jest Bogiem zimnym, obcym i dalekim, ale 
współczuje ze światem, współcierpi i współraduje się z ludźmi”. 
 


