
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 19.12.2021 – 26.12.2021 

Niedziela – 19.12.21, IV Niedziela Adwentu 
             Kolekta na potrzeby Parafii 
  8.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Herberta i syna Martina. 
10.30 – Suma: Za + męża Alfreda Juraszek w kol. r. śm.  
15.00 – Różaniec za + Bronisławę Dolatowską. 

Poniedziałek – 20.12.21, Roraty, 
16.45 – Okazja do spowiedzi świętej 
17.30 – Za ++ dziadków z rodzin Skoczylas i Kasprzak. 
Po mszy św. spowiedź (jeśli i jak długo będą chętni). 

Wtorek – 21.12.21,  
  6.00 – Okazja do spowiedzi świętej 
  6.30 – Za + żonę i matkę Gertrudę Pulst w kol. r. śm.   
11.00 – Pogrzeb + Bronisławy Dolatowskiej. 

Środa – 22.12.21, Roraty 
16.45 – Okazja do spowiedzi świętej 
17.30 – Za + męża Józefa Kudelka w kol. r. śm. 
Po mszy św.: Spotkanie przedświąteczne dla ministrantów 
20.00 – 22.00: Wieczorno – nocna okazja do spowiedzi świątecznej.  

Czwartek – 23.12.21,  
  6.00 – Okazja do spowiedzi świętej 
  6.30 – Za ++ rodziców, siostrę Marię, brata Jana od rodziny Macyszyn. 
  8.00 – Świąteczne odwiedziny chorych 

Piątek – 24.12.21, Wigilia Bożego Narodzenia 
  7.30 – Okazja do spowiedzi świętej 
  8.00 – Za + brata Józefa Drost, jego syna Rajmunda i siostrę Annę. 
Po mszy św. spowiedź (jak długo będą chętni). Betlejemskie Światło Pokoju 
23.45 – Przygotowanie do Pasterki 
24.00 – Pasterka: Do Dzieciątka Jezus za wszystkich Parafian.  

 (Kolekta na Diecezjalną Fundację Ochrony Życia) 

Sobota – 25.12.21, Uroczystość Bożego Narodzenia, Kolekta powinnowata 
  9.00 – Za + matkę Anielę Polewka ze wspom. ojca Roberta i brata Bernarda.  
10.30 – Suma: Do Dzieciątka Jezus za + Władysława Haczek i jego I żonę 

Czesławę od kolegów.  
15.00 – Nabożeństwo kolędowe 

Niedziela – 26.12.21, Niedziela Świętej Rodziny 
             Kolekta na Wydział Teologiczny w Opolu 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ rodz. Hildegardę i Alojzego Stein, siostrę Alice Wasner i ++ z  
  pokrew. z rodzin Stein i Wiesiołek. 
  9.00 – W jęz. niem.: Za + Gerarda Gebauer 
10.30 – Suma: Do Świętej Rodziny w int. małżonków Małgorzaty i Damiana  
  Kluge i ich dzieci.  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziś czwarta – ostatnia niedziela Adwentu. Wykorzystajmy te kilka dni 
adwentowego oczekiwania na duchowe przygotowanie do uroczystości 
Narodzenia Pańskiego. Modlimy się, aby nasza gorliwość wzrastała w miarę 
zbliżania się święta oraz abyśmy godnie obchodzili tajemnicę narodzin Syna 
Bożego (modlitwa po Komunii).  
2. Do piątku włącznie zapraszamy na Msze Święte adwentowe. Roraty w 
poniedziałek i środę o 17.30, w piątek zakończenie. 
3. Spowiedź przedświąteczna według planu. W wigilię zostawmy czas dla tych, 
którzy na ostatnią chwile wrócą do domu na święta. 
4. W piątek, 24 grudnia, wraz z bliskimi zasiądziemy przy wigilijnym stole. 
Zadbajmy o religijny wymiar tej wieczerzy. Niech towarzyszy nam modlitwa, 
czytanie fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza o narodzeniu Chrystusa, 
łamanie opłatkiem oraz śpiew kolęd. Zachowajmy tradycyjny postny charakter 
wieczerzy. Niech będzie to czas rodzinnego spotkania, przepełniony 
życzliwością, dobrocią, a także okazja do pojednania w naszych małych 
wspólnotach. Pamiętajmy w modlitwie także o tych, których w tym roku przy 
stole wigilijnym zabraknie.  
5. Świętowanie tajemnicy narodzenia Pańskiego rozpoczniemy Mszą o północy, 
zwaną Pasterką. Kwadrans wcześniej serdecznie zapraszamy na celebrację 
przygotowania. 
6. W najbliższą niedzielę, 26 grudnia, w drugi dzień świąt, przypada święto 
Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Msze Święte będą sprawowane w 
naszej świątyni według stałego porządku z dodatkową mszą św. o godz. 9.00 w 
języku niemieckim. 
7. W zakrystii są jeszcze do nabycia opłatki na stół wigilijny oraz kalendarze. 
8. W czasie obecnych ograniczeń w naszym kościele może się gromadzić 
jednorazowo max. 500 osób. Do tego limitu nie wlicza się osób w pełni 
zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2. W przypadku kontroli przed podmioty 
do tego uprawnione  - może zaistnieć konieczność potwierdzenia faktu 
zaszczepienia (okazanie paszportu covidowego). 



Spotkania kolędowe 2021/2022 – kościół NMP Królowej Świata, g. 17.30 
1. Poniedziałek, 27.12.2021 – Główna, od pocz. do skrzyż. z ul. Stoczniowców 
2. Wtorek, 28.12.2021 – Główna, od ul. Stoczniowców do końca 
3. Środa, 29.12.2021 – Baczyńskiego 
4. Czwartek, 30.12.2021 – Bukowa, Błękitna i Łąkowa 
5. Poniedziałek, 03.01.2022 – Kosynierów i Wodna 
6. Wtorek, 04.01.2021 – Ptasia, Rajska, Kamienna i ks. Dutki 
7. Środa, 05.01.2022 – Sucharskiego 
8. Piątek, 07.01.2022 – Rybarze i Zacisze 
9. Sobota, 08.01.2022 – Stoczniowców, Stawowa i Lasoki (godz. 17.00). 

SENTENCJA TYGODNIA  
Czy myślisz, że jesteś wdzięczny Bogu, jeżeli słowem tylko dziękujesz, a 
zarazem w życiu nie uwzględniasz Jego Woli, przykazania Jego przestępujesz, 
obrażasz Go i zasmucasz? bł. Jan Macha 

UŚMIECH TYGODNIA 
- A przy końcu świata nadejdzie dzień sądu ostatecznego – tłumaczy ksiądz 
dzieciom. 
Na to wstaje Jasiu i pyta: 
- A czy my będziemy mieli wtedy wolny dzień? 

NAUCZANIE O EUCHARYSTII 
Kapłan jako szafarz, jako celebrans, jako przewodniczący eucharystycznego 
zgromadzenia wiernych, winien w szczególny sposób mieć poczucie 
wspólnego dobra Kościoła, które swoją posługą wyraża, ale któremu też w 
swojej posłudze winien być wedle rzetelnej dyscypliny wiary 
podporządkowany. Nie może uważać siebie za „właściciela”, który dowolnie 
dysponuje tekstem liturgicznym i całym najświętszym obrzędem jako swoją 
własnością i nadaje mu kształt osobisty i dowolny. I każdy z Kapłanów 
celebrujących Najświętszą Ofiarę musi pamiętać, że nie modli się w niej on 
sam ze swoją wspólnotą, ale modli się cały Kościół, dając również poprzez 
używanie zatwierdzonego tekstu liturgicznego wyraz swojej duchowej jedności 
w tym Sakramencie. św. Jan Paweł II 

Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego błogosławieństwa, 
na czas przygotowania i Święta, 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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Właśnie teraz, kiedy jesteśmy u szczytu naszych przygotowań do świąt – w 
czwartą niedzielę Adwentu – Kościół ukazuje nam św. Józefa. Znany to, a 
jednocześnie tajemniczy święty. Nie wiemy dokładnie, ile lat miał św. Józef, gdy 
Jezus narodził się w Betlejem. Biorąc pod uwagę ówczesne zwyczaje, mógł mieć co 
najwyżej dwadzieścia kilka lat. Przeczytany fragment Ewangelii określa go jako 
człowieka prawego. W perspektywie biblijnej człowiek prawy to ten, który realizuje 
wolę Bożą, zwłaszcza jeśli wymaga to szczególnej pokory, prostoty i zaufania. Św. 
Józef nie rozumiał pewnych rzeczy. Wiedział, że nie jest ojcem Dziecka, które się 
poczęło, a za takiego będzie uchodził w społeczności. Jako człowiek prawy był jednak 
przekonany, że w życiu duchowym nie można wszystkiego zrozumieć, bo Bóg 
przewyższa zdecydowanie możliwości naszego rozumu. 

Św. Józef nie prosił Boga o szczególne znaki dla siebie. Wydaje się, że z 
natury swojej był refleksyjny. Poświęcał ponadto wiele czasu na modlitwę, przez którą 
pogłębiał kontakt z Bogiem; dlatego nawet mało znaczące, wydawałoby się, przeżycia 
stawały się dla niego wyraźnymi znakami. Ponadto był przekonany, że niekiedy brak 
znaku o jaki prosimy, może być bardzo wyraźnym znakiem Bożej obecności. A cóż 
powiedzieć, jeśli ukazuje mu się we śnie wysłannik Boga i bardzo wyraźnie mówi do 
niego: „Nie bój się”. 

Pomocą w przezwyciężaniu lęków jest żywa obecność Jezusa, którego [Bóg] 
posłał” (J 6,29). Jest On obecny w Eucharystii, która stanowi zaproszenie do 
codziennego wzrastania w świętości. A jednym ze sposobów, w jaki odpowiadamy na 
obecność Boga, jest również milczenie, zwłaszcza to liturgiczne. Nie tylko słowa, nie 
tylko śpiew i gra na instrumentach, ale także milczenie jest koniecznym elementem 
liturgicznej akcji, jest integralną częścią każdej liturgii. Z pewnością potrzebna jest 
chwila milczenia, wyciszenia się przed każda nasza modlitwą, chociażby przed 
porannym i wieczornym pacierzem. 

Św. Józef, człowiek głębokiej modlitwy i nauczyciel milczenia z Jezusem, 
zaufał Bogu i uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański. Zapatrzeni w jego postać, 
oczekujemy Bożego Narodzenia. Świąt, w czasie których imię Jezus wybrzmi z 
ubogiej stajenki, by na nowo obudzić w świecie pokój i dobro, by napełnić ludzkie 
serca radością i nadzieją. Dlatego wspólnie z psalmistą tęsknie wołamy dziś z wiarą: 
„Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały”. Warto powtarzać te słowa w swoim 
sercu. 


