
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 17.10.2021 – 24.10.2021 

Niedziela – 17.10.21, XXIX Niedziela zwykła,  
 Kolekta na potrzeby parafii. 

  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ rodz. Jadwigę i Bernarda Stobrawe i + matkę Helenę Drost.  
10.30 – Suma: Za + ojca Rudolfa Czerner, dziadków Czerner – Barton.   
15.00 – Nabożeństwo różańcowe (Ministranci i Marianki) 

Poniedziałek – 18.10.21, św. Łukasza Ew. 
  6.30 – Za + Horsta Känel i + Gerharda Rager. 
17.30 – Nabożeństwo różańcowe  

Wtorek – 19.10.21,  
  6.30 – Dziękczynna z podziękow. za otrzym. łaski Bożej Opatrzności i powrót  
  do zdrowia oraz za całą żyjącą rodzinę Jaskółka.  
  9.00 – „Milion dzieci odmawia Różaniec”: Różaniec z udziałem i wykonaniu  
  dzieci SP w Rogach 
17.30 – Nabożeństwo różańcowe 

Środa – 20.10.21, Msza szkolna, św. Jana Kantego 
17.00 – Za + męża Eryka Zwadło. 
   Nabożeństwo różańcowe.  
   Katecheza dla dzieci I-komunijnych   

Czwartek – 21.10.21, 
  6.30 – Do Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych w int. Bernadety Koleczko o  
   wspomożenie i wytrwałość w zmaganiu z chorobą i opiekę Bożą i łaski  
   potrzebne w rodzinie.  
17.30 – Nabożeństwo różańcowe 
18.00 – Katecheza dla uczniów klasy VIII  

Piątek – 22.10.21, św. Jana Pawła II 
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za Młode pokolenie 
  6.30 – Za + Małgorzatę Kubocz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.30 – Nabożeństwo różańcowe 

Sobota – 23.10.21,  
  7.00 – Za ++ dziadków Skolik i Kluge i wujka Fryderyka Skolik. 
   Nabożeństwo różańcowe  
11.00 – Dziękczynna z ok. 85 r. urodzin Gerharda Smykała z prośbą o zdrowie  
   i błog. ze wspom. + żony Ingeborgi i syna Norberta.  

Niedziela – 24.10.21, Niedziela misyjna 
 Kolekta na potrzeby Misji świętych. 

  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + żonę Elżbietę Dziubanek z ok. 85 r. ur. ze wspom. ++ rodziców.  
10.30 – Suma: Za ++ rodz. Marię i Józefa Wiesiołek, ++ dziadków z obu stron  
  i ++ z pokrew. z rodzin Wiesiołek, Wilpert i Stein.  
15.00 – Nabożeństwo różańcowe (Dzieci I-Komunijne). 

Najbliższe wolne intencje w listopadzie: 4, 8, 10 (17.00), 12. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Niezwykła to sytuacja, kiedy Pan staje się sługą. Bóg oddaje się w ręce 
człowieka, by móc stać się pokarmem, który możemy jeść. Tylko Bóg, który 
jest miłością, może to zrealizować. Tylko Bóg, który ustanowił Eucharystię, 
gorąco pragnie zasiąść z nami do stołu i z nami ją spożywać. Odkrywajmy, w 
jak wielkiej tajemnicy bierzemy udział. 
2. Październik to miesiąc różańca. Razem z Matką Bożą pragniemy rozważać 
tajemnice zbawienia. Zapraszamy codziennie o godz. 17.30, w sobotę rano. 
3. We wtorek rano o godz. 9.00 w naszym kościele z okazji akcji Papieskiego 
Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” pt. „Milion dzieci odmawia 
Różaniec” dzieci ze szkoły Podstawowej w Rogach poprowadzą Różaniec. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się.  
4. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. W 
zakrystii przyjmujemy już wypominki na ostatni tydzień października oraz 
oktawę Wszystkich Świętych. Wypominki do odczytania na cmentarzu 
oznaczamy u góry hasłem „CMENTARZ”. 
5. Jutro przypada wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty, który zanim 
rozpoczął kroczenie drogą Pańską, był lekarzem. Tego dnia pamiętajmy o 
pracownikach służby zdrowia, o tych, którzy służą nam i opiekują się nami. 
6. W piątek 22 października wspominamy w Kościele św. Jana Pawła II oraz 
73. rocznicę śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski. 
Ksiądz prymas nie tylko przewodził Kościołowi w Polsce w trudnych czasach, 
lecz także troszczył się o rodaków rozproszonych po całym świecie. Jest 
założycielem Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 
7. W zakrystii są do nabycia różne kalendarze na rok 2022 (6 zł). Przyjmujemy 
też zapisy Mszy św. na rok 2022. Są jeszcze wolne intencje w tym roku w 
listopadzie i grudniu.  
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask 
Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej 
niedzieli. 



9. W tym tygodniu patronują nam: 
– w poniedziałek 18 października – św. Łukasz, ewangelista; 
– w środę 20 października – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor 
Akademii Krakowskiej, patron profesorów, studentów, młodzieży i szkół 
katolickich, pomagał potrzebującym; 
– w piątek 22 października – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież, teolog, 
filozof, przyjaciel artystów, naukowców, pielgrzym. 

Zapraszam do zgłaszania się dzieci, które brały pilny udział w Roratach 2019 
roku, poświęconych Sanktuariom Matki Bożej w Polsce, na obiecany wyjazd 
pielgrzymkowy do przynajmniej jednego z poznanych miejsc (ze względu na 
coviad-a nie było takiej możliwości). Zgłoszenia osobiście u ks. Proboszcza. 
Termin wyjazdu będzie ustalony wspólnie (w listopadzie tego roku).  

 

SENTENCJA TYGODNIA 
Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, 
potrafi sprawić, że znów wraca radość.  Św. Jan Bosko 

UŚMIECH TYGODNIA 
Jasiu poszedł z babcią do kościoła. Babcia modli się: 
- Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. 
A Jasiu: 
- Babci wina, babci wina, babci bardzo wielka wina. 

NAUCZANIE O EUCHARYSTII 
Nasze Msze święte, wypływające z tej liturgii, przyoblekają się, w rzeczy 
samej, we własny całkowity kształt liturgiczny, który, chociaż zróżnicowany w 
zależności od obrządków, pozostaje istotowo ten sam. „Sacrum” Mszy świętej 
jest świętością ustanowioną przez Niego. Słowa i czynności każdego Kapłana, 
którym odpowiada świadome i czynne uczestnictwo całego zgromadzenia 
eucharystycznego, są echem tego, co miało miejsce w Wielki Czwartek. 
                                                                                                     św. Jan Paweł II 

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 

  Gazetka parafialna  
    Parafia NMP Królowej Świata 
        Kędzierzyn-Koźle (Rogi) 
             ul. Baczyńskiego 1 
         774826055; 602689051 

 

Nr 36(289)/2021   17.10.2021 – 24.10.2021 

„(…) Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje 
życie jako okup za wielu” (Mk 10,45). To, usłyszane przed chwilą zdanie 
Chrystusa, można potraktować nie tylko jako streszczenie całej dzisiejszej liturgii 
Słowa, ale w ogóle jako streszczenie Ewangelii. Chrystus przyszedł, aby służyć! 
Nie możemy też pominąć kontekstu, w którym padły te słowa. Oto Jan i Jakub 
próbują sobie „załatwićˮ pierwsze miejsca w Królestwie Bożym. Inni uczniowie 
jawnie się na to oburzają, pewnie dlatego, że sami chcieliby je dostać. A Chrystus 
cierpliwie tłumaczy: przyszedłem nie dla pierwszych miejsc, przyszedłem, aby 
służyć i „dać swoje życie jako okup za wielu”(Mk 10,45). 
Tłumaczy to także dzisiaj i nam. Tłumaczy to swojemu Kościołowi, który 
powinien – jak słyszeliśmy w drugim czytaniu – trwać mocno w wyznawaniu 
wiary (por. Hbr 4,14) i przez to wyznawanie, tak słowem, jak i stylem życia, 
ukazywać światu Chrystusa – Sługę. Nie uciekniemy dziś przed podwójnym 
pytaniem. Najpierw warto zapytać samego siebie: czy inni, patrząc na moje życie, 
mogą zobaczyć w nim odbicie Chrystusa-Sługi, czy raczej widzą tylko kogoś 
nieustannie zatroskanego o własną pozycję i własne sprawy, ciągle oburzonego na 
drugich, szczelnie zamkniętego w swoim mikroświecie? I dalej: co można 
zobaczyć, patrząc na życie naszych kościelnych wspólnot: Chrystusa pochylonego 
w służbie najsłabszym, czy zatroskanie o wizerunek instytucji, walkę o 
zwycięstwo takiej czy innej opcji duszpasterskiej, a nawet politycznej? 
Napięcia i spory między uczniami Chrystusa nie są niczym nowym, co dzisiejsza 
Ewangelia dobitnie ilustruje. Być może jednak obecnie są one jeszcze bardziej 
gorszące, bo przecież misja Chrystusa już się dopełniła. Otrzymaliśmy już Ducha 
Świętego. Jego tchnienie może nas doprowadzić do wspólnego rozpoznania woli 
Bożej. Jak Go słuchamy? Jak wygląda w naszych wspólnotach rozmowa o tym, co 
dziś Duch Boży mówi do Kościoła? Na ile potrafimy odwrócić wzrok od własnych 
spraw i dostrzec drugich, z ich potrzebami i doświadczeniami? 
Nie powinniśmy uciekać od tych pytań, jeśli chcemy, by Kościół – od małych 
wspólnot wewnątrz parafii, poprzez same parafie i diecezje, aż po jego wymiar 
powszechny – podążał drogami wskazanymi przez Ducha Świętego.  
Fragment listu pasterskiego w związku z  XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów 


