
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 13.02.2022 – 20.02.2022 

Niedziela – 13.02.22, VI Niedziela zwykła 
       Kolekta na potrzeby remontowe i inwestycyjne Parafii 

  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Za + ks. Stanisława Dutkę w kol. r. śmierci. 
10.30 – Suma: Za + Manfreda Szenfeld od rodzin Magiera i Kukula. 
15.00 – Nieszpory niedzielne. 

Poniedziałek – 14.02.22, św. Cyryla i Metodego 
  6.30 – Za ++ Balbine Leppich i Georga Bäumel. 

Wtorek – 15.02.22, 
  6.30 – Za + ks. Henryka Prygiel, (l. 65, prob. Par. Olbrachcice). 

Środa – 16.02.22,  
16.30 – Okazja do spowiedzi św.  
17.00 – Za + Łucję Ketzler w 30 dzień po śmierci. 
   Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

Czwartek – 17.02.22,  
  6.30 – Za żyjących i ++ Parafian. 
18.00 – Katecheza dla klas VIII SP i I Mł 

Piątek – 18.02.22, 
  6.30 – Do Przemienienia Pańskiego w pewnej intencji o łaskę zdrowia,  
  miłości i pojednania w Rodzinie.  
18.30 – Katecheza dla klas VI i VII 

Sobota – 19.02.22,  
  7.00 – Za + koleżankę Dorotę (+ w Boże Nar. 2021). 
14.00 – Za żyjących i ++ hodowców gołębi pocztowych.  

 Poświęcenie samochodu transportowego gołębi.  

Niedziela – 20.02.22, VII Niedziela zwykła 
       Kolekta na potrzeby Parafii 

  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Za + Henryka Gaida. 
10.30 – Suma: Za + męża i ojca Bernarda Smykała w 2 r. śm., jego rodziców  

 i ++ rodz. Erwina i Gertrudę Maczek.  
15.00 – Nieszpory niedzielne. 
Wolne intencje w lutym: 21, 22, 24, 25. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziś szósta niedziela zwykła w ciągu roku liturgicznego. Każda Msza Święta 
jest uwielbieniem Boga i uświęceniem człowieka. Niech usłyszane słowo Boże 
i udział w świętych obrzędach będą dla nas pomocą w chrześcijańskim 
przeżywaniu naszej codzienności.  
2. Jutro, w poniedziałek, 14 lutego, przypada liturgiczne święto Świętych 
Cyryla i Metodego, patronów Europy.  
3. Otrzymałem informację, że tegoroczne bierzmowanie dla młodzieży z klas 
VIII SP i I Mł naszej Parafii planowane jest na sobotę, 21 maja na godz. 18.00 
(dołączy do nas młodzież z Koźla. 
4. W minionym tygodniu odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia 
ROGOWIANIE przy Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Świata w Kędzierzynie – Koźlu. Przyjęto statut i powołano Komitet 
Założycielski, Zarząd i Komisję Rewizyjną. Kolejnym krokiem będzie 
rejestracja Stowarzyszenia Rogowianie w sądzie. Po zatwierdzeniu 
Stowarzyszenia i akceptacji Statutu opublikujemy najważniejsze dane łącznie 
ze Statutem i przedstawimy informacje dla pragnących zostać członkami 
Stowarzyszenia Rogowianie, zaangażować się czynnie w jego działalność lub 
je wspierać. 
5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy najlepsze 
życzenia: obfitości Bożego błogosławieństwa i wzrastania w miłości do Boga i 
ludzi.  

W tym tygodniu patronują nam: 
- poniedziałek, 14 lutego – Święty Cyryl (826-869), mnich i Święty Metody (815/820-
885) biskup, apostołowie Słowian, współpatroni Europy. 
 

SENTENCJA TYGODNIA  
Pamiętajmy, że naszego świata nie ocalą ludzie wznoszący złowrogo zaciśniętą 
pięść ku niebu, ale ludzie, którzy w oparciu o niebo, złożą swe ręce 
modlitewnie i zaczną konsekwentnie na ziemi czynić prawdę w miłości.  
                                                                                        abp Alfons Nossol 

UŚMIECH TYGODNIA 
Ksiądz przybija listewki do płotu. Mały Jasio przygląda mu się z wielkim 
zainteresowaniem. 
- Z pewnością chcesz zostać stolarzem? 
- pyta ksiądz. 
- Nie. Ja chcę tylko usłyszeć, co ksiądz powie, gdy uderzy się w palec. 
 



- A przy końcu świata nadejdzie dzień sądu ostatecznego – tłumaczy ksiądz 
dzieciom. Wstaje na to Jasiu i pyta: 
- A czy my będziemy wtedy dzień wolny? 

OPOWIADANIE: Górnicza lampa 
Pewien człowiek codziennie zstępował do wnętrza ziemi, gdzie wydobywał sól. 
Zawsze zabierał ze sobą kilof i lampę. Któregoś wieczoru, gdy wracał już na 
powierzchnię, w krętym i niewygodnym chodniku kopalni lampa wypadła mu z ręki i 
rozbiła się o skałę. 
Początkowo górnik był nawet z tego bardzo zadowolony: 
- Wreszcie! Miałem już jej dosyć. Musiałem zawsze nosić ją ze sobą, uważać, gdzie ją 
stawiam, myśleć o niej nawet w czasie pracy. Teraz mam jeden kłopot mniej. Czuję się 
bardziej wolny! A poza tym... chodzę tędy od tylu lat i na pewno się tutaj nie zgubię! 
Jednak bardzo prędko zabłądził. W ciemności wszystko wyglądało inaczej. Zrobił 
kilka kroków, lecz boleśnie uderzył się o ścianę. Zdziwił się: czyżby to nie był ten sam 
chodnik? Jakże mógł zgubić się tak szybko? Spróbował zawrócić, lecz dotarł do 
brzegu jeziorka, w którym zbierały się spływające wody. 
- Nie jest zbyt głębokie - pomyślał - lecz jeśli tam wejdę, teraz, w ciemności na pewno 
tu utonę. 
Rzucił się na ziemię i zaczął iść na kolanach. Pokaleczył sobie dłonie i nogi. Łzy 
napłynęły mu do oczu, gdy spostrzegł, że w gruncie rzeczy udało mu się posunąć do 
przodu jedynie o kilka metrów i że nadal znajduje się właściwie w punkcie wyjścia. 
Nagle zatęsknił za swoją lampą. 
Upokorzony czekał, aż ktoś zejdzie na dół, by zacząć go szukać i wyprowadzi stąd, 
oświetlając drogę ogarkiem świecy. 
"Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. 
Przystępność Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych" (Ps 119,105.130). 

Z NAUCZANIA PASTERZY DIECEZJI OPOLSKIEJ 
Autentyczna prawda bowiem nie tylko wyzwala, ale równocześnie też otwiera oczy na 
świat człowieka drugiego, zbliża doń i pomaga poznać go w jego egzystencji. A jeżeli 
do tej prawdy dołączy się miłość, otwierająca z kolei serce, wówczas musi 
zatryumfować odkupione przez naszego Zbawiciela człowieczeństwo; a poznanie 
przechodzi następnie w zrozumienie i solidarność. Stąd już bliska droga do 
międzyludzkiego braterstwa i prawdziwego pokoju na świecie. abp Alfons Nossol 

Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych i wszystkim parafianom i przybyłym 
gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Słowami antyfony na wejście Kościół woła w VI Niedzielę Zwykłą „Boże, bądź dla 
mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, 
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na Twoje Imię”. U podstaw tego wezwania 
nietrudno zauważyć przeświadczenie Kościoła o dobroci, więcej, o niezawodności 
Boga.  
Temat bardzo wyraźnie, z różnych stron rozwija dzisiejsza liturgia Bożego słowa. 
Prorok Jeremiasz zwiastuje „Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan 
jest jego nadzieją”. Sytuację takiego człowieka porównuje do drzewa zasadzonego nad 
wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Utrzyma zielone liście nawet w czas 
upału i w roku posuchy nie przestanie wydawać owoców. Natomiast przekleństwo 
ściąga na siebie człowiek, który tylko w człowieku pokłada nadzieję, który w ciele 
upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. I ten stan rzeczy potwierdza niemal na 
każdym kroku opisana w Biblii historia zbawienia człowieka – już zaraz na początku, 
w Księdze Rodzaju, historia upadku Adama i Ewy. Pokazuje, że u początku 
odwrócenia się ich od Boga jest obudzona w ich sercach przez Szatana podejrzliwość 
wobec Stwórcy. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z 
drzew tego ogrodu? Wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z drzewa w środku ogrodu 
otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg. I zlekceważyli Boże prawo, uczynili po 
swojemu. Podejrzliwość wobec Boga, która obudziła w nich żądzę stania się jak Bóg, 
pchnęła ich do zerwania więzi z Bogiem. Trudno się więc dziwić, że Psalmista 
przypomina nam dobitnie: „Błogosławiony człowiek, który w Prawie Pańskim 
upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą”. Wypełnianie Bożego prawa, stopień 
realizacji woli Bożej, życie na miarę Bożych oczekiwań są najlepszym sprawdzianem 
stanu naszego zaufania do Boga. Łatwo więc sprawdzić, na ile naprawdę ufam Bogu, 
ufam Jezusowi. Nie wystarczą deklaracje. W czas próby może dojść do odwrócenia się 
od Boga. Jeśli żyję po swojemu, lekceważąc Boże przykazania, z całą pewnością nie 
jestem człowiekiem zawierzenia Bogu.  
Św. Paweł we fragmencie 1 Listu do Koryntian ukazuje nam dziś Chrystusowe 
zmartwychwstanie – jako ostateczną porękę spełnienia Bożych obietnic, która skłania 
nas do zaufania Bogu. W takiej perspektywie Chrystusowe błogosławieństwa trzeba 
nam czytać jako bardzo konkretne obietnice, do was należy Królestwo Boże, będziecie 
nasyceni, śmiać się będziecie… Dlatego cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest 
wasza nagroda w niebie. Warunek zasadniczy jest ten: trzeba Bogu zaufać!  


