
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 03.07.2022 – 10.07.2022 

Niedziela – 03.07.22, XIV Niedziela zwykła 
 Kolekta na utrzymanie Kurii i Seminarium Duchownego 
 Po mszach św.: obrzęd błogosławieństwa pojazdów i modlitwy o  
 bezpieczne wakacyjne podróże (ofiara św. Krzysztofa dla misjonarzy) 
  7.30 – Do Matki Boskiej Królowej dziękczynna za odebrane laski z okazji  
 100 rocznicy urodzin Jadwigi Juraszek. 
10.30 – Suma: Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i  
  Boże błog. dla rodziny Skoczylas Ludwik.  

Poniedziałek – 04.07.22,  
  6.30 – Za żyjących i ++ Parafian 

Wtorek – 05.07.22,  
  6.30 – Za + ks. Edmunda Cisak, l. 91, em. prob. par. w Grodźcu. 

Środa – 06.07.22, 
18.00 – Za + Manfreda Kuźnik w 8 r. śm. 
18.45 – Spotkanie PRD i PRE 

Czwartek – 07.07.22, I Czwartek miesiąca (czwartek kapłański) 
  6.30 – W intencji em. proboszcza , księdza prałata Mariana Pleśniaka, z ok. 60  
  r. święceń kapłańskich, za powołanych oraz o nowe powołania  
  kapłańskie i zakonne z naszej Parafii.  
18.00 – Godzina święta. 
18.30 – Msza św. za + Bogdana Kubic od kolegów (+ w Koźlu).  

Piątek – 08.07.22,  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Za + matkę Irenę Składny w 3 r. śm.   

Sobota – 09.07.22,  
  7.00 – Za + Urszulę Bernaś w I rocznicę śm.  

Niedziela – 10.07.22, XV Niedziela zwykła 
 Kolekta na potrzeby naszej Parafii. Po mszach św. zbiórka dla Ojców  
 Franciszkanów na Górze św. Anny przed Pielgrzymką ślubowaną 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Do Miłosierdzia Bożego za syna Martina Pander oraz o opiekę Bożą 

 i potrzebne łaski dla jego rodziny.  
10.30 – Suma: Za ++ rodz. Helenę i Leona Wiesiołek w kol. r. śm. i za +  
  siostrzeńca Rafała.  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 10.07.2022 – 17.07.2022 

Niedziela – 10.07.22, XV Niedziela zwykła 
 Kolekta na potrzeby naszej Parafii. Po mszach św. zbiórka dla Ojców  
 Franciszkanów na Górze św. Anny przed Pielgrzymką ślubowaną 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Do Miłosierdzia Bożego za syna Martina Pander oraz o opiekę Bożą 

 i potrzebne łaski dla jego rodziny.  
10.30 – Suma: Za ++ rodz. Helenę i Leona Wiesiołek w kol. r. śm. i za +  
  siostrzeńca Rafała.  

Poniedziałek – 11.07.22,  
  6.30 – Za + matkę Małgorzatę Cudzy, + ojca Pawła, ++ szwagra, siostrzenicę  
  i pokrew.  

Wtorek – 12.07.22,  
  6.30 – Do B. Op. z podziękow. za otrzym. łaski i z prośba o dalsze zdrowie 

 i Boże błog. dla Teresy Stein i całej rodziny.  

Środa – 13.07.22, Dzień fatimski 
18.00 – Ku czci Matki Boskiej Fatimskiej za żyjących i ++ członków Żywego  
  Różańca. Nabożeństwo i procesja fatimska. 

Czwartek – 14.07.22,  
  6.30 –  

Piątek – 15.07.22,  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Za wszystkich czcicieli NMP Szkaplerznej oraz w intencjach  
  pielgrzymów udających się na Górę św. Anny.  

Sobota – 16.07.22, NMP z Góry Karmel 
  7.00 – Za + męża Gintra Gebauer w r. śm., + córkę Sylwię, ++ rodziców 

 i dziadków Gebauer i Wolny.  

Niedziela – 17.07.22, XVI Niedziela zwykła 
 Kolekta na potrzeby parafialne 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + Piotra Kapusta od mamy. 
(Pielgrzymka ślubowana na Górę św. Anny: wyjście na Kalwarię o godz. 
9.00 spod Trzech Krzyży, ok. 11.00 Msza w Porębie, ok. 14.00 naboż. na 
zakończenie z możliwością przyjęcia szkaplerza). 
17.00 – Za + Elżbietę Zinn w I rocznicę śmierci.  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Rozpoczął się czas wakacyjno – urlopowy. W tym czasie kancelaria 
parafialna czynna zaraz po mszach św. i po wcześniejszym zgłoszeniu 
telefonicznym na numery podane poniżej. Od 17 lipca do końca miesiąca 
kancelaria będzie nieczynna. W sytuacjach nagłych do chorego pomocą służą 
kapłani z parafii św. Zygmunta w Koźlu. W sytuacjach losowych proszę 
najpierw o kontakt telefoniczny do księdza proboszcza. 
2. Doroczna pielgrzymka ślubowana z obchodami kalwaryjskimi na Górę św. 
Anny odbędzie się w niedzielę, 17 lipca. Serdecznie wszystkich zapraszamy. 
Istnieje możliwość wyjazdu mikrobusem wraz z księdzem proboszczem zaraz 
po mszy św. o godz. 7.30. Zgłoszenia u ks. proboszcza.  
3. Dziś czternasta niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego. Po raz kolejny 
Bóg zaprosił nas, abyśmy celebrowaliśmy tajemnicę Jezusa Chrystusa. On dla 
nas i naszego zbawienia umarł i powstał z martwych. Niech ta prawda wiary 
towarzyszy nam na drogach nowego tygodnia.  
4. Czwartek, 7 lipca, będzie pierwszym czwartkiem miesiąca. Adoracja 
Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe 
powołania o godz. 18.00 a po niej dodatkowo jeszcze msza św.   
5. Zapraszam chętne dzieci na wyjazd pielgrzymkowy do Opola (katedra, kuria, 
muzeum, dom Księży Emerytów, Seminarium, itp.) we wtorek 12 lipca. 
6. Wyjeżdżającym na urlopy i wakacje życzymy dobrego odpoczynku i 
szczęśliwych powrotów do domu.  

W tym tygodniu patronują nam: 
- środa, 6 lipca – Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), 
dziewica i zakonnica, patronka dzieł misyjnych w Polsce; 
-  piątek, 8 lipca – Święty Jan z Dukli (1414-1484), franciszkanin, świątobliwy 
kapłan, wybitny kaznodzieja.  

SENTENCJA TYGODNIA  
Dialog jest językiem macierzystym ludzkości. Pomaga z wrogów uczynić 
przeciwników, a przeciwników przekształca w przyjaciół. abp Alfons Nossol 
 

Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych 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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W XIV Niedzielę Zwykłą prorok Izajasz wzywa nas: „radujcie się wraz z Jerozolimą, 
weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie. Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, 
którzyście się nad nią smucili”. W modlitwie dnia zaś Kościół prosi Boga „udziel 
swoim wiernym duchowej radości”. W ten sposób Kościół daje nam do zrozumienia, 
jaką radość ma na myśli – nie czysto ludzką, zależną od rzeczy zewnętrznych, takich 
jak zdrowie, powodzenie, dobrobyt, sukces, lecz radość duchową. Chodzi o radość, 
która jest owocem Paschy Chrystusa, Jego zwycięstwa nad śmiercią; radość, która jest 
Bożym darem, Bożą łaską. U jej źródła, jej oparciem jest Boże słowo i Boży czyn 
stanowiący pociechę dla nas. Rzecz wyraźnie wybrzmiewa najpierw w Izajaszowym 
tekście. Jahwe mówi o obdarowaniu mieszkańców Jerozolimy pokojem i chwałą. 
Obiecuje, że „ich niemowlęta będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone”. 
I że w ten sposób doznają pociechy – „jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was 
pocieszać będę”. 
Natomiast św. Paweł w Liście do Galatów odnosi nas do Krzyża Chrystusowego. 
Wyznaje: „Nie daj Boże, bym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana 
naszego Jezusa Chrystusa”. Nie ulega wątpliwości, że w Krzyżu, w Ukrzyżowanym 
Panu Apostoł upatruje ostateczną podstawę i wyraz pociechy danej nam od Boga, 
która sprawia, że świat się już w jego życiu nie liczy, a zasadniczą wartość stanowią 
dlań Boży Pokój i Miłosierdzie. W Chrystusie, Ukrzyżowanym Panu Chwały, św. 
Paweł doświadczył bliskości Królestwa Bożego i tylko to ma dla niego istotne 
znaczenie! Zaświadcza:  „Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko 
nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą i na Izraela 
Bożego niech zstąpi pokój i miłosierdzie”. 
Fragment Ewangelii Łukasza o rozesłaniu przez Chrystusa uczniów stanowi swoisty 
apel do dzielenia się ową radością. Chodzi o misję dzielenia się pociechą doznaną od 
Boga, której samo centrum stanowi zwiastowanie Nowiny „przybliżyło się do was 
Królestwo Boże”. Chodzi o budzenie radości i pokoju w sercach ludzi, wskazując im 
na tajemnicę obecności Boga pośród nas i miłowania nas aż po krzyż. Sami tym 
pocieszeni i rozradowani winniśmy jako uczniowie Pana pocieszać innych i radować 
się tym, że nasze imiona – jako zwiastunów radosnej nowiny – zapisane są w niebie. 
W ten sposób dzisiejsza liturgia wzywa nas do radowania się pociechą Pana, której 
szczególnym znakiem jest Chrystusowy Krzyż, i do dzielenia się tak obudzoną w sercu 
radością z innymi ludźmi. bp Andrzej Czaja 


