PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 11.07.2021 – 01.08.2021
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.
15.00 – Różaniec za + Urszulę Bernaś
Poniedziałek – 12.07.21,
6.30 – Za + męża Andrzeja Rudzińskiego w I r. śm. ze wspom. ++ rodz.
Marię i Jerzego Bonk.
12.00 – Pogrzeb + Urszuli Bernaś.

Poniedziałek – 19.07.21,
6.30 – W intencji Tymoteusza Brzoska z ok. jego 10 r. urodzin o zdrowie
i Boże błog. na dalsze lata życia.
Wtorek – 20.07.21
6.30 – Za ++ rodziców, ++ siostry, szwagrów, braci i bratowe oraz dusze w
czyśćcu cierpiące.
Środa – 21.07.21,
18.00 – Za + ojca Andrzeja Zmarzły (z ok. ur.) ze wspom. + matki Edeltraudy
i ++ dziadków z obu stron.
Czwartek – 22.07.21,
6.30 – Za ++ rodziców Zimnik i Tomala oraz + żonę Marię.

Wtorek – 13.07.21,
18.00 – Do Matki Boskiej Fatimskiej za członków Żywego Różańca z naszej
Parafii. Nabożeństwo i procesja fatimska.

Piątek – 23.07.21,
6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie.
6.30 – Za + Annę Zaborowską, jej siostry Klarę i Zofię i + Martę Karwat.

Środa – 14.07.21,
18.00 – Za ++ rodz. Zofię i Wincentego Kroll, ++ teściów Gertrud i Edmunda
Drescher, ++ rodzeństwo i ++ z pokrew.

Sobota – 24.07.21,
7.00 – Za + Ingeborgę Smykała w 4 r. śm. ze wspom. + syna Norberta.
11.00 – Do B. Op. i Matki Boskiej Królowej z ok. 50 r. ślubu Franciszka
i Haliny Cielontko.

Czwartek – 15.07.21,
6.30 – Za + matkę Małgorzatę Cudzy i ojca Pawła i ++ z rodziny.
Piątek – 16.07.21, NMP z Góry Karmel
6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie.
6.30 – W intencji czcicieli Matki Boskiej Szkaplerznej i noszących szkaplerz
karmelitański. Możliwość przyjęcia szkaplerza NMP.

Niedziela – 25.07.21, XVII Niedziela zwykła.
Kolekta na bieżące utrzymanie Parafii.
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Ku czci Matki Boskiej Szkaplerznej w intencji Parafian – Pielgrzymów
i wszystkich zanoszonych próśb.
10.30 – Suma: Za + męża i ojca Józefa Nowak w kolejną rocznicę śmierci.

Sobota – 17.07.21,
7.00 – Za + męża Gintra Gebauer, + córkę Sylwię, brata Helmuta,
++ rodziców, dziadków Gebauer – Wolny.

Sobota – 31.07.21,
7.00 – Za + brata Pawła Koleczek i 3 siostry.
13.30 – Ślub konkordatowy: Karolina Pisarek i Damian Nowak

Niedziela – 18.07.21, XVI Niedziela zwykła.
Kolekta na bieżące utrzymanie Parafii.
Ślubowana Pielgrzymka z obchodami kalwaryjskimi na Górę św. Anny
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Za + Henryka Błaszczyk w 30 dzień po śmierci.
17.00 – Za + Urszulę Hadrosek w 30 dzień po śmierci.

Niedziela – 01.08.21, XVIII Niedziela zwykła.
Kolekta na Seminarium Duchowne i Kurię diecezjalną w Opolu.
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Za ++ rodz. Edmunda i Annę Sadzik, Wiktora i Anastazję Kral.
10.30 – Suma: Do Matki Boskiej Królowej i NSPJ z ok. 90 r. urodzin Elżbiety
Klose z prośbą o zdrowie i Boże błog.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W okresie wakacyjnym, urlopów, odpoczynku gromadzimy się na
Eucharystii, by ze źródła, jakim jest Bóg, zaczerpnąć siły i przyjąć wszelkie
dary i łaski dla nas przygotowane. Niezależnie od różnych sytuacji, które
pojawiają się na drodze naszej wiary, odkrywamy, że Bóg nigdy nie zmienia
swojego wyboru i zawsze przerzuca mosty między sobą a naszym życiem,
posyła do nas proroków, abyśmy przez odnawianie przymierza zawsze byli
Jego wybranym narodem.
2. Kancelaria parafialna działa w trybie wakacyjnym i czynna jest po mszach
świętych w dni powszednie. Zalecam wcześniejsze telefoniczne umówienie
terminu. Od 25 lipca do 4 sierpnia kancelaria nieczynna. Kontakt w sprawach
losowych telefoniczny.
3. W przyszłą niedzielę ze względu na Pielgrzymkę na Górę św. Anny, zmiana
porządku nabożeństw. Wszystkich parafian (i nie tylko – kalwaria jest dostępna
dla wszystkich) serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tych
uroczystościach.
4. W minionym czasie z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła
śp. Urszula Bernaś, l. 79, z ul. Głównej.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie... .
Parafialna Pielgrzymka Ślubowana z Dróżkami Maryjnymi ku czci Matki
Boskiej Szkaplerznej na Górę św. Anny – 18 lipca 2021
godz. 7.00 – Bazylika św. Anny: Msza św. w int. Parafii Koźle-Rogi
godz. 9.00 – Plac Trzech Krzyży: Rozpoczęcie obchodów kalwaryjskich
godz. 11.00 (około) – Kościół w Porębie: Msza św. w int. Pielgrzymów i ich
intencji (dobrze intencje przygotować i napisać na karteczkach już w domu)
godz. 14.00 (około) – Kościół Trzech Krzyży: Nabożeństwo na zakończenie z
przyjęciem szkaplerza.
SENTENCJA TYGODNIA
Samotności, jakaś ty przeludniona! (Stanisław Jerzy Lec)
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
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ROZWAŻANIE
„Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch”.
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego Jezus posyła apostołów
po dwóch? Aby było im raźniej? Aby czuli się bezpieczniej? Znamy
powiedzenie „Co dwie głowy, to nie jedna”. Gdyby przyszło prowadzić
uczniom jakieś zawiłe dyskusje z ludźmi gotowymi podważyć prawie każdy
argument, na pewno to, że są we dwóch, daje im jakąś gwarancję wybrnięcia z
sytuacji. Czy jednak o inteligencję tutaj chodzi?
Szukając rozwiązania tej niedzielnej zagadki, pomyślmy o przykazaniu,
które daje nam Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Najpierw pokornie
obmywa apostolskie nogi, po czym mówi, że chce, abyśmy się tak kochali, jak
On nas pokochał. Jezus posyła po dwóch, aby przekonywującym było nie tylko
świadectwo słowa, czy nawet najbardziej miłosiernego i czułego gestu, ale by
ewangelizowała miłość wzajemna uczniów! „Patrzcie, jak oni się miłują” – to
w jaki sposób patrzymy nawzajem na siebie, jak ze sobą rozmawiamy, jak
spędzamy wspólnie czas, ma największą siłę oddziaływania.
Z faktu, że Chrystus posyła po dwóch wynika, że chrześcijaństwo nie
jest religią dla indywidualistów. „Pomodlę się, postaram się, pójdę do kościoła
i będzie dobrze”. Nie, nie będzie. Życie z Jezusem zaczyna naprawdę
smakować, gdy dzielimy je z innymi i mamy świadomość, że idziemy razem w
stronę nieba (miejmy nadzieję, że nie w innym kierunku).
Jak przeżywam moją wiarę? Czy myślę, że to moja osobista i prywatna sprawa?
Kiedy ostatnio rozmawiałem o Jezusie z kimś bliskim?

