
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 21.08.2022 – 28.08.2022 

Niedziela – 21.08.22, XXI Niedziela zwykła, Kolekta na utrzymanie parafii 
  7.30 – Za + Różę Filusz w 4 r. śmierci. 
10.30 – Suma: Za + męża Bernarda Smykała, jego ++ rodz. Erwina i Gertrudę 

 Maczek i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Poniedziałek – 22.08.22, NMP Królowej – Dzień patronalny 
  6.30 – Za ++ Bronisławę i Jerzego Wilim, ich rodziców i rodzeństwo.  
18.00 – Za + Alberta Psik w 30 dzień po śmierci, 

Wtorek – 23.08.22, św. Róży z Limy 
  6.30 – Za + Elfrydę Juraszek w 4 r. śm. 

Środa – 24.08.22, św. Bartłomieja Ap. 
18.00 – Za + męża Helmuta Gabor w 3 r. śmierci, ++ rodziców z obu stron  

 i szwagra Gerarda. 
Zbiórka przedodpustowa wszystkich ministrantów i lektorów. 

Czwartek – 25.08.22,  
  6.30 – Za ++ rodz. Annę i Władysława Halkiewicz i ich rodziców i braci.  

Piątek – 26.08.22, uroczystość NMP Częstochowskiej 
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Za + Alberta Psik od brata Franciszka z rodziną. 
17.00 – Spowiedź przed odpustem parafialnym. 
18.00 – 1. Do Matki Boskiej w int. Marii Diakiv z ok. 5 r. urodzin oraz  

 o opiekę i Boże błog. dla całej rodziny. 
 2. Za + Waltra Śmigielskiego o spokój jego duszy. 

18.30 – Nauka przedchrzcielna 

Sobota – 27.08.22,  
  7.00 – Za ++ z rodzin Linek i Michalik. 

Niedziela – 28.08.22, Uroczystość odpustowa ku czci NMP Królowej Świata 
  7.30 – 1. Do MB Królowej dziękczynna za otrzym. łaski z prośbą o dalsze dla  
  Lidii i Piotra Kuźnik. 
  2. Za ++ rodz. Marię i Stanisława Kościelny. 
10.30: Chrzest dzieci: Oliwii i Emilii Wczasek 
11.00 – Suma odpustowa:  

1. Za wszystkich Parafian i Gości odpustowych 
2. Za roczne dzieci Oliwię i Emilię Wczasek ich rodziców i chrzestnych 

15.00 – Nieszpory odpustowe. 

Najbliższe wolne intencje mszalne: 6, 8, 9, 27, 29 września 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziś dwudziesta pierwsza niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się 
we wspólnocie Kościoła, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze 
serca, gdzie są prawdziwe radości (kolekta mszalna). Niech wśród naszych 
codziennych obowiązków tego tygodnia nie zabraknie troski o bliskość Pana i 
wartości nieprzemijające.   
2. W przyszła niedzielę świętujemy nasz odpust parafialny. Tegorocznym 
sumistą i kaznodzieją odpustowym będzie Ojciec ze Zgromadzenia Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej z klasztoru w Kędzierzynie. Zapraszam 
wszystkich parafian i gości. 
3. Na sumę o godz. 11.00 zapraszam całą służbę liturgiczną, chór, muzyków, 
panów do baldachimu; zapraszam też delegacje do sztandarów (Marianki, 
Żywy Różaniec, sztandar NMP Królowej, itd.),  
4. Spowiedź przed odpustem: pół godziny przed mszami świętymi oraz w 
piątek od godz. 17.00 – 18.00. 
5. W niedzielę 11 września świętować chcemy dożynki: święto podziękowania 
za żniwa, owoce naszej pracy i dar chleba powszedniego. Osoby, które 
chciałyby pomóc w przygotowaniu kościoła i popołudniowej biesiady 
dożynkowej proszę o zgłoszenie się; chętnie przyjmiemy kołacz lub inne ciasto 
na dożynki (zgłoszenia do niedzieli 4 września u księdza proboszcza). 
6. Jutro, 22 sierpnia, w liturgii przypada wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny Królowej. Maryję możemy nazywać Królową, ponieważ jest Matką 
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Modlimy się, abyśmy za Jej 
wstawiennictwem osiągnęli chwałę przygotowaną dla nas w Królestwie 
niebieskim (kolekta mszalna). 
7. We wtorek, 23 sierpnia, decyzją Parlamentu Europejskiego z 2008 roku 
obchodzony jest  Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. W 
Polsce obchodzony od 2011 roku. W naszej modlitwie pamiętajmy o 
wszystkich ofiarach totalitarnych rządów, prosząc, aby miłosierny Bóg 
obdarzył ich łaską życia bez końca.  
8. W środę, 24 sierpnia, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętego 
Bartłomieja, Apostoła. 
9. W piątek, 26 sierpnia, przypada w liturgii uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Częstochowskiej. Tego dnia będziemy łączyć się z Jasną Górą, gdzie 
znajduje się wizerunek Czarnej Madonny. Częstochowa dla nas Polaków jest 
wyjątkowym miejscem, duchowym sercem naszego narodu.  
10. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy obfitości Bożych darów oraz 
szczególnej opieki naszej Matki i Królowej.   



W OSTATNIM CZASIE POŻEGNALISMY Z NASZEJ WSPÓLNOTY: 
- Maria Skoczylas, l. 72, z ul. Sucharskiego, 
- Tadeusz Kondracki, l. 70, z ul. Lasoki (pochowany w Koźlu). 
Niech Bóg oczyści ich z grzechów i doprowadzi do życia wiecznego.  
 
SENTENCJA TYGODNIA  
Jezusa, którego poznaliśmy naszym umysłem i ukochaliśmy swoim sercem, 
mamy teraz naśladować w swoim codziennym życiu. bp Paweł Stobrawa 

UŚMIECH TYGODNIA 
Mama kąpie bliźniaków i potem kładzie do łóżka. Nagle jeden zaczyna się 
śmiać. 
- Co ci tak wesoło? – pyta mama. 
- Michał był dwa razy kąpany, a ja wcale.  
Syn pyta ojca: 
- Tato, dlaczego Indianie malują sobie twarze? 
- Aby przygotować się do wojny. 
- To uważaj, bo mama od godziny siedzi w łazience i się maluje. 

Z NAUCZANIA PASTERZY DIECEZJI OPOLSKIEJ  
Z uznaniem, dumą i szacunkiem patrzymy w przeszłość, bogatą historię, gdy 
ludzie zgodnie z Bożą wolą czynili sobie ziemię poddaną. Ale w tej długiej 
historii są również karty bardzo bolesne, tragiczne, przesiąknięte łzami i krwią, 
cierpieniem i śmiercią, bezmyślnym niszczeniem tego, co wypracowały 
pokolenia. Nieuchronnie nasuwa się pytanie: Kiedy dochodziło do takich 
sytuacji? Stawały się one udziałem ludzkości wtedy, gdy zabrakło 
poszanowania dla prawa Bożego, a człowiek czynił siebie jedynym panem 
swego istnienia i najwyższym autorytetem. Nie inaczej jest w naszym – 
zdawałoby się oświeconym – XXI w. 

bp Paweł Stobrawa 

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 

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 30(329)/2022   21.08.2022 – 28.08.2022 

W XXI Niedzielę Zwykłą Kościół zwraca się do Boga z prośbą: „daj swojemu 
ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród 
zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości”. W prośbie 
tej zawarta jest bardzo istotna sugestia dla nas, że miłowanie przykazań Bożych i 
pragnienie Bożych obietnic stanowi najlepszą drogę do właściwego ukierunkowania 
serca ku prawdziwym radościom. 

Czytania dzisiejszej niedzieli koncentrują naszą uwagę na Bożych 
wymaganiach. Autor Listu do Hebrajczyków daje nam do zrozumienia, że przykazania 
Boże nie są nam rzucone jak kłody pod nogi; to Boże podpowiedzi, drogowskazy 
postawione z myślą o naszym dobru. Bóg bowiem miłuje nas miłością dojrzałą, nie 
miłością ślepą, która odbiera równowagę na ścieżkach życia; kocha nas w ten sposób, 
że stawia jasne wymagania, doświadcza nas, nawet karci i chłoszcze. Bynajmniej nie 
ma to nic wspólnego z przemocą w rodzinie Bożej. Taki stan rzeczy niejako wtórnie 
nam podpowiada, że prawdziwej pedagogii nie można mylić z pobłażliwością, a 
klapsa danego dziecku nie można nazywać przemocą w rodzinie. Nie trzeba się więc 
obawiać słów zawartych w Liście do Hebrajczyków: „Trwajcie w karności. Bóg 
obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? 
Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi 
tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości”. Następnie, na bazie takiego 
zaprezentowania Bożej pedagogii, Autor biblijny wzywa nas do podjęcia solidnej 
pracy nad sobą: „Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Czyńcie proste 
ślady nogami waszymi, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony!” 

Podobne zmotywowanie do owej solidnej pracy nad sobą, może nawet 
bardziej radykalne, zawiera również dzisiejsza Ewangelia. W odpowiedzi na pytanie: 
Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Jezus udziela nam rady i odpowiedzi 
dobitnie brzmiącej: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, 
będzie chciało wejść, a nie będą mogli”. Pan ostatecznie odprawi spod drzwi 
wszystkich tych, którzy dopuszczali się niesprawiedliwości – to znaczy żyjących po 
swojemu, lekceważących Boże przykazania i zamkniętych na Boże obietnice.  W ten 
sposób liturgia XXI Niedzieli Zwykłej nie straszy nas srogością i wymaganiami Boga, 
lecz motywuje do poddania się Bożej pedagogii, której celem jest nasz rozwój 
duchowy i nasze szczęście wieczne. 

bp Andrzej Czaja 


