
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 06.03.2022 – 13.03.2022 

Niedziela – 06.03.22, I Niedziela Wielkiego Postu 
     Kolekta na utrzymanie Seminarium Duchownego i obiektów diecezjalnych 
  7.10 – Modlitwy poranne 
  7.20 – Nowenna diecezjalna (krótka historia diecezji opolskiej) 
  7.30 – Do Matki Boskiej Królowej z ok. 18. r. urodzin Amelii Thau o dary  
  Ducha Świętego i opiekę Matki Boskiej na dalsze lata życia.  
10.20 – Nowenna diecezjalna (krótka historia diecezji opolskiej) 
10.30 – Suma: Do B. Op. dziękczynna z ok. 85 r. urodzin Ewalda Pielot 

 z podziękow. za odebrane łaski i z prośbą o błog. i zdrowie dla niego  
 i całej rodziny.  

14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

Poniedziałek – 07.03.22,  
  6.30 – Za + ojca Maksymiliana Barylla w kol. r. śmierci. 

Wtorek – 08.03.22, Dzień Kobiet 
  6.30 – Z okazji Dnia Kobiet w intencji Kobiet naszej Parafii. 

Środa – 09.03.22,  
17.30 – Okazja do spowiedzi św.  
18.00 – Za + Jerzego Piechura ze wspom. + Adeli Piechura. 
   Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

Czwartek – 10.03.22,  
  6.30 – Za + ojca Paula Stiller w 3 r. śm. 
16.00 – Katecheza (warsztaty) dla dzieci od przedszkola do klasy III SP:  
   przygotowanie do Drogi krzyżowej dla dzieci (przynosimy patyczki,  
  sznurki, itp. do wykonania krzyżyków) – salka w kościele 
18.00 – Katecheza dla klas VIII SP i I Mł – przynosimy rozpiski z mszy  
        niedzielnych za rok 2021 i brakujące dokumenty 

Piątek – 11.03.22,  
  6.30 – W intencji Bartłomieja Kuźnik z okazji jego 6 urodzin o potrzebne  
  łaski oraz opiekę i błog. dla całej rodziny.  
18.00 – Droga Krzyżowa z wypominkami 

 Spotkanie z rodzicami młodzieży mającej przystąpić w tym roku do  
 bierzmowania. 

Sobota – 12.03.22, 
  7.00 – Za ++ rodz. Józefa i Martę Wolny, ++ dziadków z obu stron.  

Niedziela – 13.03.22, II Niedziela Wielkiego Postu 
       Kolekta na potrzeby remontowe i inwestycyjne Parafii. 

  7.10 – Modlitwy poranne 
  7.20 – Nowenna diecezjalna (krótka historia diecezji opolskiej) 
  7.30 – Za ++ rodz. i Edmunda Plich, Łucję i Walentego Pander, ++ dziadków  
  i ++ z rodziny. 
10.20 – Nowenna diecezjalna (krótka historia diecezji opolskiej) 
10.30 – Suma: Za + Helenę Muzykę i + Marię Kluk. 
14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

Najbliższe wolne intencje mszalne: 17 i 18 marca 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu oraz ostatni dzień Kwartalnych dni 
modlitw o ducha pokuty. Niech czas Wielkiego Postu będzie dla każdego z nas 
czasem zbliżania się do Boga, pracy nad sobą i wrażliwości na potrzeby innych. 
Kościół zaprasza nas do praktykowania modlitwy, postu i jałmużny.  
2. Dzisiejsza niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca. Gorzkie żale z 
kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 14.00. 
3. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy serdecznie na Drogę krzyżową w  
piątki o godz. 18.00. Niech rozważanie męki Chrystusa będzie dla nas pomocą 
w przeżywaniu codziennych trudności.  
4. We wtorek, 8 marca, przypada Dzień Kobiet. Wszystkim paniom życzymy 
obfitości Bożego błogosławieństwa, doświadczenia miłości i szacunku oraz 
opieki Matki Najświętszej.  
5. Najbliższa niedziela, 13 marca, będzie Niedzielą Ad Gentes – Dniem 
Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Zapraszamy do modlitwy 
indywidualnej i wspólnotowej w intencji wszystkich pracujących na misjach.   
6. Tego dnia przypada także kolejna rocznica wyboru na Stolicę Piotrową 
papieża Franciszka. Zapraszamy do modlitwy w intencji następcy Świętego 
Piotra, aby był dla wszystkich czytelnym drogowskazem podążania za 
Chrystusem.  
7. W ramach naszego wielkopostnego przygotowania do świąt 
zmartwychwstania Chrystusa będziemy uczestniczyć w rekolekcjach. W naszej 
wspólnocie będą miały miejsce w dniach 31.03 do 03.03.2022. Zaplanujmy tak 
nasze zajęcia, aby nie zabrakło nas na spotkaniach rekolekcyjnych. Za udział w 
rekolekcjach można uzyskać łaskę odpustu zupełnego.  
8. Wszystkim, którzy w tym tygodniu będą świętować imieniny, urodziny oraz 
różne jubileusze, a także wszystkim paniom życzymy obfitości Bożych darów 
oraz wsłuchiwania się w słowo Boga, które daje prawdziwe życie.   



9. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty Bóg powołał do siebie śp. 
Małgorzatę Bobek, l. 81, z ul. Głównej. Wypraszajmy jej łaskę życia 
wiecznego: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie … 
10. Bóg zapłać za hojne wsparcie dla Ukrainy: modlitwą, darami materialnymi, 
wyrazami solidarności oraz za złożone ofiary. Z naszej parafii przekazano na 
pomoc Ukrainie 3702 zł. 
11. Serdeczne podziękowania za prowadzenie i udział w godzinach 
adoracyjnych, wykonaną dekorację wielkopostną oraz za prace porządkowe na 
cmentarzu i wokół kościoła.  
SENTENCJA TYGODNIA  
Prawdziwy pokój na ziemi musi być zawsze Bożym pokojem.  
                                             abp Alfons Nossol 

UŚMIECH TYGODNIA 
Trwa lekcja religii. Katechetka pyta Jasia: 
- Powiedz mi, kto widzi i słyszy wszystko? 
- Nasza sąsiadka – odpowiada bez zająknięcia Jasiu. 
Wycieczka po jeziorze Genezaret. Bilet kosztuje 500 dolarów. 
- Tak drogo! - dziwi się zbulwersowany turysta. 
- Owszem, ale to po tym jeziorze Jezus piechotą chodził! 
- No i wcale się nie dziwię! Przy takich cenach... 

Z NAUCZANIA PASTERZY DIECEZJI OPOLSKIEJ 
Przez grzech odsuwa człowiek pokój z Bogiem od siebie, grzech jest izolacją, 
która pozbawia pokoju. Nasze poznanie, miłość i cała sfera uczuciowości nie 
tworzą wówczas już jedności. Wszelki niepokój rodzi się z grzechu. Znamy 
zresztą dobrze ową nieszczęsną reakcję łańcuchową: brak pokoju z Bogiem, 
niepokój we własnym sercu, dysharmonia w rodzinie pomiędzy mężem i żoną, 
między rodzicami a dorastającymi dziećmi, niezgoda w pokrewieństwie, 
pomiędzy sąsiadami, grupami i klasami, między narodami i rasami. Punkt 
zapalny tego stanu rzeczy leży jednak stale we własnym, pozbawionym Boga, 
sercu. abp Alfons Nossol 

Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych i 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 8(307)/2022   06.03.2022 – 13.03.2022 

W I Niedzielę Wielkiego Postu Kościół prosi Boga w modlitwie dnia, abyśmy 
przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy 
Chrystusa i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przebija z tej modlitwy 
świadomość, że świętości nie da się zbudować ludzkimi siłami, i że jesteśmy stanie 
święcie żyć tylko dzięki łasce Bożej. Temat ten rozwija też liturgia Bożego słowa. 
W Liście do Rzymian św. Paweł przekonuje nas, że każdy, kto wezwie imienia 
Pańskiego, będzie zbawiony. Ilustruje tę prawdę bardzo dobrze historia 
wyzwolenia Narodu Wybranego z niewoli Egipskiej – zwięźle zarysowana we 
fragmencie Księgi Powtórzonego Prawa. Gdy lud wołał do Pana w sytuacji ucisku: 
Pan usłyszał, wejrzał, wyprowadził, zaprowadził i dał […]. Warto więc wołać i 
nam w naszej codzienności wraz z Psalmistą: „Bądź ze mną, Panie, w moim 
utrapieniu”.  
Ewangelia opisująca kuszenie Jezusa na pustyni dobitnie pokazuje, jak ważne w 
walce z Szatanem było przywoływanie Boga na pomoc poprzez odnoszenie się do 
Bożych słów. Za trzecim razem Szatan wyraźnie zmienia taktykę i próbuje się 
podszyć pod słowo Boże: „jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest 
bowiem napisane: Aniołom moim rozkażę o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach 
nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. I tak Jezus 
zwycięża. Jest to zasadniczą lekcją dla nas – że wezwać Imienia Pana to kierować 
się Jego głosem, żyć Jego słowem.  
Św. Paweł daje nam też do zrozumienia, że wezwać Imienia Pana to nie tylko 
wyznawać Go swoimi słowami. Chrześcijanin, uczeń Pański, musi pamiętać, że 
dopiero sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej 
do zbawienia. Usprawiedliwienie oznacza zaczątek naszego zbawienia – 
przeniesienie nas ze stanu grzechu do stanu dziecięctwa Bożego (przeniesienie, a 
nie przejście – przenosi nas Duch Święty w chwili chrztu – o własnych ludzkich 
siłach przejścia takowego nie sposób dokonać). Za ten więc moment dziękujmy 
Panu – jak Izraelita, który składał koszyk prze ołtarzem i dziękował za dzień 
wyzwolenia. My złóżmy nasze dary na ołtarzu w czas świętej liturgii – ofiarujmy 
Bogu swe serce. Prośmy też Pana o łaskę, abyśmy wiarę naszą potrafili wyznawać 
w naszej codzienności – w domu, szkole, zakładzie pracy, w sąsiedztwie, w parafii 
– bo dopiero wiara wyznawana prowadzi do zbawienia. 


