
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 13.06.2021 – 20.06.2021 

Niedziela – 13.06.21, XI Niedziela zwykła. 
         Miesięczna kolekta na prace remontowe i renowacyjne w naszej Parafii 
  7.30 – Ku czci Matki Boskiej Fatimskiej za Róże Różańcowe naszej Parafii. 
  9.00 – Za ++ rodz. Marię i Alfonsa Vogel. 
10.30 – Suma: Za + męża Pawła Kubus w I rocznicę śmierci.  
15.00 – Nabożeństwo fatimskie z procesją.  

Poniedziałek – 14.06.21, bł. Michała Kozala 
  6.30 – Za + Bernarda Reszka i Wojciecha Winnik w kol. rocznice śm. 

Wtorek – 15.06.21, bł. Jolanty 
  6.30 – Za ++ rodz. Anastazję i Antoniego Herdzin, 3 braci, bratową   

 i chrześniaka.  

Środa – 16.06.21, Msza szkolna 
18.00 – Za + Gertrudę Juraszek w 6 r. śm. ze wspom. + męża Eryka. 

Czwartek – 17.06.21, św. Alberta Chmielowskiego 
  6.30 – Za ++ rodz. Otylię i Pawła Jezusek, brata Lotara i pokrew.  
12.30 – Ślub konkordatowy: Kamila Hajduk i Krzysztof Cegiełka 

Piątek – 18.06.21,  
  6.30 – Za ++ Gertrudę i Rudolfa Zielińskich, ich rodziców i rodzeństwo. 

Sobota – 19.06.21,  
  7.00 – Za ++ Helenę i Ryszarda Karwat. 

Niedziela – 20.06.21, XII Niedziela zwykła. 
 Kolekta na bieżące utrzymanie naszej Parafii 
 Po mszach św.: Zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu. 

  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + żonę Elżbietę Dziubanek w kol. r. śm. ze wspom. ++ rodziców z  
  obu stron. 
  9.00 – Do Matki Boskiej, patronki, za roczne dziecko Marię Natalię Cybulską  
  oraz za jej rodziców i chrzestnych.  
10.30 – Suma: Do Matki Boskiej Opolskiej Pani i św. Józefa w int. ks. prob.  
  Jerzego Tomeczka w 34 rocznicę święceń kapłańskich. 
  
SENTENCJA TYGODNIA  
Człowiek dojrzewa w pokorze serca. Im bardziej się on umniejsza w sobie, tym 
więcej Bóg wzrasta w nim (św. Antoni Padewski) 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Zakończyliśmy uroczystości ku czci Jezusa Eucharystycznego. W czerwcu 
pielęgnujmy nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
2. Biskup opolski wydał dekret na mocy którego m. in. z dniem 13 czerwca 
odwołana została dyspensa od uczestnictwa we mszach św. w niedziele i święta. 
Przywrócona zostaje posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. wobec 
chorych. Ksiądz biskup zobowiązuje wiernych do zakrywania ust i nosa 
podczas przebywania w obiektach kultu religijnego. 
3. W naszej parafii wstrzymana zostaje transmisja mszy św. przez Facebooka, 
ale pozostaje transmisja on-line ze strony parafialnej www.parafiarogi.pl 
4. Msza św. w niedziele o godz. 9.00 pozostaje do końca czerwca, od lipca 
wracamy do porządku mszy św. o godz. 7.30 i 10.30 (za wyj. pielgrzymki 18 
lipca na Górę św. Anny: 7.30 i 17.00).  
5. Bóg zapłać za prace wykonane dla dobra naszej Parafii, szczególnie za prace 
porządkowe na naszym cmentarzu. Niestety, wciąż nikt się nie zgłosił do 
pomocy przy koszeniu lub sprzątaniu kościoła. Tym bardziej cieszy taka 
inicjatywa parafian.  
6. Bóg zapłać za ofiary przeznaczone na cele remontowe (obecnie 
najważniejsze to zlikwidować zobowiązania poremontowe). W przyszłym 
miesiącu rozpoczną się prace przy dokończeniu renowacji tarasu zewnętrznego 
kościoła i schodów tak, aby powstrzymać degradację tego miejsca przez wodę.  
7. Wszystkim przeżywającym w tym tygodniu swoje osobiste święta, nade 
wszystko imieniny i urodziny, składamy najlepsze życzenia. Zmarłych 
polecajmy Bożemu miłosierdziu. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
 13 VI – św. Antoni z Padwy, choć w ludowej tradycji czczony jest jako patron 

rzeczy znalezionych, to jest on jednym z najważniejszych świętych 
franciszkańskich i jednym z najwybitniejszych kaznodziejów 
średniowiecznych; 

 14 VI – bł. Michał Kozal, gorliwy duszpasterz i przewodnik seminarzystów, 
który do końca swoich dni niósł duchowną posługę współwięźniom w 
nazistowskim obozie koncentracyjnym w Dachau; 

 15 VI – bł. Jolanta, wzorowa żona i matka, fundatorka wielu franciszkańskich 
klasztorów, w końcu przykładna klaryska z Sącza i Gniezna, która zmarła w 
opinii świętości, a jej grób szybko stał się celem pielgrzymek; 

 17 VI – św. Brat Albert Chmielowski, który w krakowskim nędzarzu zobaczył 
przede wszystkim potrzebującego człowieka. 

UŚMIECH TYGODNIA 
Statystyka. Urząd statystyczny jest bardzo skrupulatny: 



Nie podróżujcie samochodem, ponieważ kolizje drogowe to 20% wypadków 
śmiertelnych. 
Nie zostawajcie w domu: 17% wszystkich wypadków tam właśnie ma miejsce. 
Nie podróżujcie pociągiem ani samolotem: to niemal 16% wypadków. 
Nie przechodźcie przez ulicę: kolejne 16% wypadków przydarza się pieszym. 
Jedynie 0,001% wypadków ma miejsce w kościele...– ...a więc bez wahania 
bierzcie udział we Mszy Świętej! 
NAUCZANIE PAPIESKIE O EUCHARYSTII 
„Nie wolno zapominać, że w dawnych wiekach wierni, czy to uciskani grozą 
prześladowań, czy to przebywający na odludziu z zamiłowania do życia 
pustelniczego, posilali się nawet każdego dnia Eucharystią, biorąc ją własnymi 
rękoma, gdy nie było kapłana lub diakona. Nie dlatego o tym mówimy, by 
zmieniać coś w sposobie przechowywania Eucharystii i przyjmowania 
Komunii św. przepisanym później przez prawa kościelne i teraz jeszcze 
będącym w mocy, lecz dlatego by się wspólnie radować z wiary Kościoła, 
która zawsze jest jedna i ta sama” (św. Paweł VI). 
OPOWIADANIE: Głodny kogut 
Pewien głodny i bardzo zdenerwowany z tego powodu kogut, gorączkowo 
szukał czegoś do jedzenia. Dziobał wszędzie: pod kawałkami drewna, wśród 
liści, wokół kamieni i nawet pod nimi. 
Nagle się zatrzymał. Ujrzał przed sobą kamień zupełnie inny od pozostałych, 
błyszczący w szczególny sposób. 
Kogut zaczął wpatrywać się w to dziwne zjawisko. Wtedy zrozumiał. To nie 
był zwykły kamień. Wskazywał na to jego kształt, rozmiary i ten szczególny 
blask.  
- Ludzie nazwaliby cię diamentem - mruknął głodny kogut - ale, zwykły czy 
niezwykły, dla mnie nie jesteś więcej wart niż ziarnko ryżu - stwierdził i 
odwrócił się, by dalej dziobać w poszukiwaniu jedzenia. 
Ci, którzy są zajęci szukaniem jedynie tego, co przyziemne, przechodzą 
obojętnie obok cennych wartości, nawet jeśli je dostrzegają. Aby odkryć to, co 
się liczy naprawdę, trzeba chcieć to odnaleźć.  

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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ROZWAŻANIE 

 
Bóg może każdego pokornego wywyższyć i każdego pewnego 

siebie poniżyć: „wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Pan, który 
poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, 
że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, 
rzekłem i to uczynię” (Ez 17,24). Skąd Prorok Ezechiel, żyjący przecież 
przed narodzeniem Chrystusa, posiadł tę wiedzę? To Duch Święty, pod 
którego natchnieniem pisał, kieruje te słowa nie tylko do tych, którzy byli 
urodzeni przed Chrystusem, ale i do nas, do tych, którzy teraz i tutaj je 
słyszą. Naszym zadaniem jest wzrastać w Panu z miłością i pokorą, bez 
jakiegokolwiek wywyższania się nad innych. 

Jezus, znając nasze ograniczenia, stara się wytłumaczyć istotę 
królestwa Bożego. I znowu w przypowieści daje nam wskazówki, jak 
mamy żyć, bowiem jak żyć będziemy, tak będziemy wzrastać w wierze, 
jak będziemy traktowali wiarę, tak będziemy odkrywali Królestwo 
Chrystusa i tak też będziemy oceniani przez Boga przy spotkaniu 
ostatecznym. 

Mamy żyć jak to ziarenko gorczycy, które „gdy się je wsiewa w 
ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane 
wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak, że 
ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu” (Mk 4, 31-32). Nasza wiara 
to podatny grunt, na którym ma się dobrze rozwijać nasze życie, a 
równocześnie nasze życie to podatny grunt, na którym ma wzrastać nasza 
wiara. 
 


