PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 26.12.2021 – 02.01.2022
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.
Poniedziałek – 27.12.21, św. Jana Apostoła
8.00 – Za + męża Klausa Kocula w 2 r. śm.
Poświęcenie wina.
17.00 – W zakrystii możliwość zamówienia mszy św.
17.30 – Msza św. kolędowa dla parafian z ulicy Głównej od początku do
skrzyżowania z ul. Stoczniowców
Wtorek – 28.12.21, święto Świętych Młodzianków
8.00 – Ku czci św. Młodzianków za dzieci naszej Parafii.
Błogosławieństwo dzieci.
17.00 – W zakrystii możliwość zamówienia mszy św.
17.30 – Msza św. kolędowa dla parafian z ulicy Głównej od skrzyżowania z ul.
Stoczniowców do końca.
Środa – 29.12.21, Roraty
8.00 – Za + ojca Rudolfa Jakubczyk i brata Andrzeja w r. śm.
17.00 – W zakrystii możliwość zamówienia mszy św.
17.30 – Msza św. kolędowa dla parafian z ulicy Baczyńskiego
Czwartek – 30.12.21,
6.30 – Za + matkę i babcię Helenę Stiller w 2 r. śm.
17.00 – W zakrystii możliwość zamówienia mszy św.
17.30 – Msza św. kolędowa dla parafian z ulic Bukowej, Błękitnej i Łąkowej.
Piątek – 31.12.21,
8.00 – Za + Bernarda Plich (z ok. 30 dnia po śmierci).
16.00 – Nabożeństwo na zakończenie roku.
Podsumowanie roku. Wspomnienie zmarłych.
Dziękczynne Te Deum.

Sobota – 01.01.22, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok
8.00 – Ku czci świętej Bożej Rodzicielki na rozpoczęcie Nowego Roku 2022
za wszystkich Parafian o zdrowie i Boże błog.
10.30 – Ku czci świętej Bożej Rodzicielki za rodziny naszej Parafii o opiekę
Matki Najświętszej i Boże błog. w Nowym Roku.
15.00 – Na rozpoczęcie Nowego Roku o pokój na świecie, w rodzinach i
naszych sercach oraz opiekę Świętej Bożej Rodzicielki.
Niedziela – 02.01.22, II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
Kolekta na utrzymanie Seminarium Duchownego i obiektów diecezjalnych.
7.45 – Modlitwy poranne
8.00 – Za + Irmgardę Szczygieł w 30 dzień po śmierci.
10.30 – Suma: Za + matkę Małgorzatę Szenfeld w 13 r. śm., ojca Alojzego,
brata Manfreda, szwagra Antoniego w 17 r. śm. i dziadków Kubocz –
Szenfeld.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś, w ostatnią niedzielę roku kalendarzowego, obchodzimy święto Świętej
Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Naszą modlitwą otaczamy wszystkie rodziny,
aby wzrastały w świętości, aby były środowiskiem umacniania wiary, nadziei i
miłości oraz troski o każdego, szczególnie starszych i przeżywających życiowe
trudności.
2. Jutro, 27 grudnia, obchodzimy święto Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty.
Obrzęd błogosławieństwa wina podczas Mszy Świętej o godz. 8.00.
3. We wtorek, 28 grudnia, przypada liturgiczne święto Świętych Młodzianków.
Tego dnia będziemy się modlić szczególnie za dzieci. Msza ku czci św.
Młodzianków z błogosławieniem dzieci o godz. 8.00.
4. W piątek, 31 grudnia, ostatni dzień roku kalendarzowego. Nabożeństwo
dziękczynno-przebłagalne o godz. 16.00. Za publiczny śpiew hymnu „Ciebie
Boga wysławiamy” można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami
(brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii
Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).
5. W sobotę, 1 stycznia, przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Przez wstawiennictwo Bogurodzicy będziemy modlić się o pokój na świecie
oraz wypraszać Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 2022. Za publiczny
śpiew hymnu „O, Stworzycielu, Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust
zupełny. Msze Święte będą sprawowane według porządku niedzielnego.
Przypominamy, że tego dnia obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej
i powstrzymanie się od prac niekoniecznych (święto nakazane). Jest to
jednocześnie pierwsza sobota miesiąca.

6. Od jutra rozpoczynamy spotkania kolędowe. Będzie to okazja do wspólnej
modlitwy i spotkania. Zapraszam całe rodziny. Proszę przynieść ze sobą
naczynie z wodą do poświęcenia (pokropimy nią nasze domy, mieszkania i
obejścia. Pół godziny przed mszami kolędowymi lub po zakończeniu liturgii
będzie można zamawiać msze święte na cały rok. Na zakończenie ministranci
będą kwestować na swoje potrzeby oraz na pomoc misjonarzom.
Spotkania kolędowe 2021/2022 – kościół NMP Królowej Świata, g. 17.30
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Poniedziałek, 27.12.2021 – Główna, od pocz. do skrzyż. z ul. Stoczniowców
Wtorek, 28.12.2021 – Główna, od ul. Stoczniowców do końca
Środa, 29.12.2021 – Baczyńskiego
Czwartek, 30.12.2021 – Bukowa, Błękitna i Łąkowa
Poniedziałek, 03.01.2022 – Kosynierów i Wodna
Wtorek, 04.01.2021 – Ptasia, Rajska, Kamienna i ks. Dutki
Środa, 05.01.2022 – Sucharskiego
Piątek, 07.01.2022 – Rybarze i Zacisze
Sobota, 08.01.2022 – Stoczniowców, Stawowa i Lasoki (godz. 17.00).

W tym tygodniu patronują nam:
- poniedziałek, 27 grudnia - Święty Jan Apostoł, brat Świętego Jakuba Większego,
umiłowany uczeń Jezusa, autor Ewangelii, Księgi Apokalipsy oraz trzech listów;
- wtorek, 28 grudnia – Święci Młodziankowie, dzieci zamordowane z rozkazu Heroda
po narodzinach Zbawiciela.

SENTENCJA TYGODNIA
Ponieważ w Betlejem zawsze jest Boże Narodzenie, w sercach chrześcijan
każdy dzień jest Bożym Narodzeniem. (św. Jan Paweł II)
UŚMIECH TYGODNIA
Podczas kolędy ksiądz wręczył małemu chłopczykowi obrazek z wizerunkiem
świętego. Mały obejrzał obrazek i pyta:
- Masz więcej?
Ksiądz dał mu jeszcze cztery. Mały pooglądał wszystkie i pyta:
- A z dinozaurami masz?
Dobrej niedzieli, pięknego Sylwestra oraz wszelkich łask Bożych i zdrowia w Nowym
2022 Roku 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
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Liturgia dzisiejszej niedzieli zachęca nas do ufnego zawierzenia naszych rodzin
Świętej Rodzinie oraz do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Perykopa
ewangeliczna o odnalezieniu Jezusa przez rodziców w świątyni opowiada o relacjach,
które łączyły Maryję, Józefa i Jezusa. Rodzice odnaleźli bezpieczeństwo, radość
szczęśliwej rodziny i pokój serca, gdy budowali wzajemne więzi na Bogu. Święta
Rodzina uczy nas czułej, odpowiedzialnej i ofiarnej miłości, umiejętności słuchania,
gotowości do pomocy i nieustannego poszukiwania Bożej woli w codziennym życiu.
Małżeństwo chrześcijańskie nie opiera się wyłącznie na uczuciach i wzajemnej
umowie. Miłość jest wzniosła i piękna, ale też bywa zmienna i ulotna. Kobieta i
mężczyzna w sakramencie małżeństwa otrzymują pomoc od Boga: to co ludzkie i
kruche zostaje potwierdzone i wzmocnione Bożą łaską. Jakże budujący jest obraz
pełnych szacunku dla siebie małżonków, otwartych na życie i troszczących się o dzieci,
którzy traktują rodzinę jak skarb i dar od Boga. Godne uznania są również rodziny
wielopokoleniowe. Jednak byłoby naiwnością nie dostrzegać kryzysu małżeństwa i
rodziny. Zasmucają rozpadające się małżeństwa, przeróżne uzależnienia, ucieczka
przed odpowiedzialnością, materializm i konsumpcjonizm. Podważane są fundamenty
rodziny, co uderza w samą istotę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz
lekceważona jest wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Rodzina jest święta
i kluczowa dla właściwego rozwoju człowieka, dlatego nie należy jej poddawać
eksperymentom społecznym lub wpływom współczesnych utopii.
Szczególnym wyróżnieniem dla rodziny jest podniesienie małżeństwa do godności
sakramentu, a więc widzialnego i skutecznego znaku łaski Bożej. O znaczeniu rodziny
przekonuje również fakt, że bywa ona nazywana Kościołem domowym, a Kościół,
próbując opisać swoją istotę, sięga wiele razy do obrazów z życia rodzinnego. Kościół
określa siebie rodziną Bożą, Oblubienicą Chrystusa lub Matką, a Boga nazywa Ojcem.
Wewnętrzna jedność rodziny, jej nakierowanie na życie w kontekście relacji ofiarnej
miłości, sprawiają, że jest ona obrazem Kościoła.
Rodzina realizuje misję nauczania jako wspólnota ewangelizowana i ewangelizująca.
Sama przyjmuje słowo Boże, żyje Pismem Świętym, wsłuchuje się w nauczanie
Kościoła, ale i przekazuje to słowo wszystkim poszukującym. Dlatego tak ważną rolę
formacyjną w rodzinie spełnia lektura Pisma Świętego, czytanie dokumentów
kościelnych, książek religijnych i prasy katolickiej.
Z listu Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski

