
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 27.06.2021 – 11.07.2021 

Niedziela – 27.06.21, XIII Niedziela zwykła. 
 Kolekta na bieżące utrzymanie naszej Parafii 
 Po mszach św.: Poświęcenie pojazdów  

  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Do B. Op. z podziękow. za odebrane łaski i z prośbą o zdrowie i dalszą  
  opiekę dla rodziny Urbasik.  
  9.00 – Za +  ojca Herberta Pander i brata Martina. 
10.30 – Suma: Z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże  
  i opiekę Maki Bożej na co dzień w rodzinie Stein. 

Poniedziałek – 28.06.21,  
  6.30 – Za ++ rodziców Eryka i Marię z okazji urodzin (z koszyczka). 

Wtorek – 29.06.21, Uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła 
   Kolekta dla Stolicy Apostolskiej – „Świętopietrze” 
  8.00 – Za ++ rodz. Jana i Joannę Pielot, ++ dziadków z obu stron. 
18.00 – Ku czci św. Ap. Piotra i Pawła za mężczyzn i młodzieńców naszej  
  Parafii. 

Środa – 30.06.21,  
18.00 – Za + Krystiana Szczęsny, ++ dziadków Zofię i Alfonsa Szczęsny 
   i dziadka Stanisława Głowackiego i ++ pokrew.  

Czwartek – 01.07.21, I czwartek miesiąca 
  6.30 – Za + Wilhelma Vogel od Basi i Stasi.  
18.00 – Godzina święta  

Piątek – 02.07.21, I Piątek miesiąca 
  6.30 – Za + matkę Irenę Składny w II r. śm. ze wspom. + ojca Józefa 
  8.00 – Odwiedziny chorych. 
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św. 
17.45 – Nabożeństwo do NSPJ 
18.00 – Za + Ryszarda Barteczko w I r. śm. ze wspom. + żony Heleny 
   i rodziców z obu stron. 

Sobota – 03.07.21, I Sobota miesiąca 
  7.00 – Za + Manfreda Kuźnik w 7 r. śm. 
   Nabożeństwo do Niepok. Serca NMP w duchu fatimskim.  
12.00 – Ku czci NMP Królowej w int. Elżbiety Jarzyna z ok. 80 r. urodzin z  
   prośbą o zdrowie i opiekę na dalsze lata życia.  

Niedziela – 04.07.21, XIV Niedziela zwykła. 
  Kolekta na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego 
  Po mszach św.: Zbiórka dla OO. Franciszkanów z Góry św. Anny 

  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + żonę Teresę Pindel.  
10.30 – Suma: Za ++ rodz. Annę i Ignacego Solga, braci Gerarda, Rudolfa,  
  bratową Łucję Solga, ++ Antoniego i Emilię Piechura, syna Jerzego  
  Piechura, i ++ dziadków z obu stron.  

Poniedziałek – 05.07.21,  
  6.30 – Za + Artura Szczepek w 30 dzień po śmierci. 

Sobota – 10.07.21,  
  7.00 – Do Matki Boskiej Królowej w int. Cecylii Kowalczyk z ok. 85 r.  
   urodzin o zdrowie i Boże błog.  

Niedziela – 11.07.21, XV Niedziela zwykła. 
        Miesięczna kolekta na prace i zobowiązania remontowe w naszej Parafii 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ rodz. Helenę i Leona Wiesiołek i siostrzeńca Rafała. 
10.30 – Suma: Za ++ rodz. Alfreda i Jadwigę Barteczko, + Otylię Barteczko  
  oraz ++ rodz. Romana i Marię Jaskółka.  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Jednym z owoców Eucharystii jest nasze uzdrowienie. Dokonuje się w 
głębokiej jedności z Bogiem i nie od razu skutki Jego działania są widoczne. 
Czasami trzeba dystansu, czasu, a przede zaufania Bogu, które wzmacnia naszą 
wiarę w życiu codziennym. Po wyjściu ze Mszy Świętej, pobłogosławieni 
przez Boga, umocnieni Jego słowem i ciałem, jesteśmy przeświadczeni, że On 
jest zawsze z nami, że nam błogosławi i uzdrawia nas mocą swoich 
sakramentów. 
2. Od następnego tygodnia wraca porządek mszy św. w niedziele o godz. 7.30 i 
10.30. Nadal obowiązuje nas w kościele noszenie maseczek i zasłanianie ust i 
nosa.  
3. Doroczna pielgrzymka na Górę św. Anny, połączona z obchodami 
kalwaryjskimi ku czci NMP z Góry Karmel, odbędzie się w niedzielę, 18 lipca. 
Już dziś serdecznie zapraszamy! Msza św. w bazylice o godz. 7.00.. Początek 
kalwarii o godz. 9.00 przy Trzech Krzyżach.  
4. Czas wakacji, urlopów, odpoczynku jest okazją do pogłębiania relacji z 
Bogiem przez modlitwę, lekturę Pisma Świętego, celebrowanie niedzieli i 
spotkania na Eucharystii, na które wcześniej, z powodu zabiegania, musieliśmy 



znaleźć czas. Teraz możemy go zaplanować, by spotkać Jezusa, który jest 
naszym bratem podobnym do nas we wszystkim prócz grzechu. Zadbajmy, 
zwłaszcza w tym czasie, by spotkanie z Jezusem było zawsze spotkaniem 
godnym Jego miłości. 
5. We wtorek 29 czerwca uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 
Tego dnia w sposób szczególny pamiętajmy o Piotrze naszych czasów, papieżu 
Franciszku i prośmy Ducha Świętego, aby towarzyszył mu w posłudze. Koleta 
w tym dniu przeznaczona dla Ojca świętego. 
6. Zapowiedzi przedślubne:  
- Nowak Damian, st. w., l. 33, par. Koźle-Rogi i Pisarek Karolina, st. w., l. 27, 
par. Koźle-Rogi; 
- Madeja Tomasz, st. w., l. 23, par. Koźle-Rogi i Wolny Julia, st. w., l. 24, par. 
Większyce. 
Ktokolwiek wie o przeszkodach do zawarcia sakramentu małżeństwa między 
tymi osobami ma obowiązek zgłosić je w kancelarii parafialnej.  
7. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy: 
- śp. Artur Szczepek, l. 53, z ul. Stoczniowców.  
Pamiętajmy o naszych zmarłych w modlitwach oraz o ich najbliższych i 
wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości. 
 
SENTENCJA TYGODNIA  
Ewangelizacja daje nam optymizm. (Papież Franciszek) 

UŚMIECH TYGODNIA 
Jasiu wraca do domu po zakończeniu roku szkolnego: 
- Wiesz mamusiu, ksiądz po wręczeniu świadectw zapytał mnie, czy mam 
młodsze rodzeństwo?  
- I co mu powiedziałeś? - dopytuje się matka.  
- No, że nie mam...  
- I co on na to?  
- Bogu dzięki. 

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 

„Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi”. 
 

Wiele cierpkich słów wypowiadają rodzice i dziadkowie o 
dzisiejszej młodzieży. To przecież nie do pomyślenia, żeby nie czuć 
potrzeby pójścia w niedzielę do kościoła. Kto to widział, aby tak 
lekceważyć piątek, nie rozumiejąc potrzeby postu! Ile jeszcze upłynie łez 
zanim młodzi zmądrzeją? Czy kiedykolwiek to nastąpi? Co się stanie z 
naszym światem, gdy oni będą w naszym wieku? Nie brakuje pesymizmu 
w patrzeniu na młodzież. Zmiany kulturowe tak bardzo przyspieszyły, że 
to, co przez pokolenia było niezmienne, dzisiaj wydaje się wyjęte z 
lamusa, przestarzałe.   

„Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi” 
– Jezus nie chce, abyśmy popadali w rozpacz. Sen to nie koniec, ale 
pewien etap. Ze snu można się obudzić. Czy więc my, którzy chodzimy 
do kościoła i staramy się być przyjaciółmi Boga, jesteśmy w stanie 
obudzić tych, którzy zasnęli? Nie! Tylko Jezus jest w stanie ożywić, to 
co ospałe i zawołać z mocą: „Talitha kum!” – „Dziewczynko, mówię ci, 
wstań!”. 

Co my możemy zrobić, aby ludzie młodzi usłyszeli te słowa 
Chrystusa? Wołać o Ducha Świętego. Nie tyle o pobożność, roztropność, 
mądrość, umiejętność, które On przynosi, ale o Niego samego. Papież 
Franciszek mówi do nas: „Dla ewangelizacji konieczne jest otwarcie się 
po raz kolejny na perspektywę Ducha Bożego, nie obawiając się, czego 
od nas zażąda i dokąd nas doprowadzi. Powierzmy się Jemu! On nas 
uzdolni do przeżywania i świadczenia naszej wiary i oświeci serca tych, 
których spotykamy”. 


