
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 28.08.2022 – 04.09.2022 

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

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

15.00 – Nieszpory odpustowe. 

Poniedziałek – 29.08.22,  
  6.30 – Za + Beatę Honca. 

Wtorek – 30.08.22,  
  6.30 – Do NMP Królowej Świata z okazji urodzin ks. Mariana o dar zdrowia,  
  oraz o opiekę Matki Najświętszej i Bożej Opatrzności.  

Środa – 31.08.22,  
17.00 – Spowiedź powakacyjna dla dzieci i młodzieży. 
18.00 – Za + Adelę Piechura w I rocznicę śmierci. 

Czwartek – 01.09.22, I czwartek miesiąca 
  6.30 – Za + matkę Bronisławę Dolatowską od córki Kazi z rodziną. 
  Nabożeństwo I czwartkowe za kapłanów i o nowe powołania  
  9.00 – Msza św. do Ducha Świętego na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 
   w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej im.  
  Johana Wolfganga von Goethe z Nauczaniem Języka Mniejszości  
  Narodowej Języka Niemieckiego.  
  Błogosławieństwo dzieci z I klasy i poświęcenie tornistrów i przyborów  
  szkolnych. 

Piątek – 02.09.22, I Piątek miesiąca 
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Za + Alberta Psik od Róży Różańcowej Alojzego Drost.  
  8.00 – Odwiedziny chorych 
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu 
17.45 – Nabożeństwo do NSPJ 
18.00 – Msza św. za + córkę Kasię Barylla w kol. r. śm. 

Sobota – 03.09.22, I Sobota miesiąca, św. Grzegorza Wielkiego. 
  7.00 – Za ++ rodz. Pawła i Hildegardę Jesionek (z ok. ich ur.) ze wspom. ich  
  ++ rodziców i rodzeństwa. 
 Nabożeństwo do NS NMP w duchu fatimskim. 
15.00 – Do MB Królowej dziękczynna z okazji 25 r. ślubu Krzysztofa i Jolanty  
  Schreiber Jolanta 25 r. ślubu z prośbą o błog. dla nich i całej rodziny. 
17.00 – w jęz. niem.: Dziękczynna za otrzym. łaski z okazji 70 r. urodzin  
  Brygidy Pieruszka ze wspom. ++ rodziców oraz o Bożą opiekę dla  
  całej rodziny.  

Niedziela – 04.09.22, XXIII Niedziela zwykła 
 Kolekta na utrzymanie parafii. Po mszach zbiórka na dary dożynkowe 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ teściów Maksymiliana i Gertrudę Gabriś, ++ syna Herberta 

 i Gintra i córkę Elżbietę. 
10.30 – Suma: Dziękczynna za otrzym. łaski z prośbą o dar zdrowia i Bożego  
  błog. z ok. 61 urodzin ks. Proboszcza ze wspom. ++ rodziców. 

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

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziś ostatnia niedziela wakacji, którą w naszej wspólnocie świętujemy jako 
uroczystość ku czci naszej Patroni, NMP Królowej Świata. Prośmy Boga, aby 
za Jej przyczyną wszystko co dobre w nas, nieustannie umacniał i strzegł. 
2. Przed nami ostatnie dni wakacyjnego odpoczynku. Dziękujemy Bogu za czas 
wakacji i urlopów, za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy w tym czasie, i 
za ludzi, których Bóg postawił na naszej drodze.  
3. W czwartek, 1 września, początek nowego roku szkolnego i katechetycznego. 
Zapraszamy dzieci i młodzież, rodziców, wychowawców i nauczycieli na Mszę 
Świętą o godz. 9.00. Będziemy prosili o Boże błogosławieństwo na trud pracy i 
nauki w nowym roku szkolnym.  
4. Od 2015 roku z inicjatywy papieża Franciszka w Kościele obchodzimy 
Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Będziemy modlić się o 
roztropne wykorzystywanie dóbr natury i ochronę środowiska.  
5. Czwartek będzie jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca. Adoracja 
Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe 
powołania po rannej mszy św. 
6. Piątek, 2 września, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Nabożeństwo do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17.45; spowiedź od godz. 17.00. 
Zapraszamy szczególnie młodzież przed bierzmowaniem. 



7. W sobotę, 3 września, przypada pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo ku 
czci Matki Najświętszej po Mszy Świętej o godz. 7.00. 
8. Wszystkim świętującym w tym tygodniu dzień urodzin, imienin oraz 
różnego rodzaju rocznice i jubileusze składamy najlepsze życzenia. Niech Bóg 
otacza was swoją opieką na drogach codzienności, obdarza radością i pokojem 
oraz umacnia w trudach i przeciwnościach.   
 
SENTENCJA TYGODNIA  
Najlepszą zatem gwarancją godziwego życia człowieka będzie realizowanie 
orędzia zawartego w Ewangelii. bp Paweł Stobrawa 

UŚMIECH TYGODNIA 
Żona wchodzi do kuchni i widzi swojego męża z łapką na muchy.  
- Co robisz? 
- Łapię muchy. 
- No i ile już złapałeś? 
- Trzy samce i dwie samice. 
Zdziwiona, pyta się: 
- A po czym je poznałeś? 
- Trzy były na torcie, a dwie wisiały na telefonie. 

Z NAUCZANIA PASTERZY DIECEZJI OPOLSKIEJ  
Kiedy mówimy o potrzebie troski o życie, skłonni jesteśmy myśleć przede 
wszystkim o życiu dzieci nienarodzonych. To one zdają się jej szczególnie 
potrzebować. Tak jest naprawdę! Stąd nieustanne upominanie się Kościoła o 
godność osoby ludzkiej i jej prawo do życia od chwili poczęcia do naturalnej 
śmierci. Ale jako chrześcijanie chcemy troszczyć się o każde życie. Muszą nam 
zatem być bliskie problemy rodzin wielodzietnych, domów opieki, los ludzi 
chorych i starszych, którzy zbliżają się do kresu swego ziemskiego życia. Tę 
troskę realizować możemy w różny sposób. Podstawowym sposobem troski o 
każde życie – również życie duchowe, życie Boże w nas – jest postępowanie 
zgodne z nauczaniem Chrystusa. bp Paweł Stobrawa 

Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych Chrystusa Zmartwychwstałego 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 31(330)/2022   28.08.2022 – 04.09.2022 

W modlitwie dnia XXII Niedzieli Zwykłej Kościół zwraca się do Boga z czterema 
bardzo konkretnymi prośbami: „Boże wszechświata… (1) zaszczep w naszych sercach 
miłość ku Tobie, (2) daj nam wzrost pobożności, (3) umocnij w nas wszystko, co 
dobre, (4) troskliwie strzeż tego, co umocniłeś”. W ten sposób Kościół prosi Boga o 
cztery konkretne łaski, cztery konkretne formy wsparcia. Natomiast słowo Boże 
dzisiejszej niedzieli niesie ze sobą bardzo konkretne pouczenie na temat stanu duszy, 
którego nie może zabraknąć, jeśli jakakolwiek łaska Boża ma stać się udziałem 
człowieka. Syracydes jednoznacznie stwierdza: „o ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a 
znajdziesz łaskę u Pana”. 
Przyjęcie Bożej łaski uniemożliwia ludzka pycha. Ten sam Autor stwierdza: „Na 
chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła zapuściło w nim korzenie”. 
Potwierdza tę myśl biblijny opis tragicznego wydarzenia w raju. Obudzona w ludzkim 
sercu podejrzliwość wobec Boga i żądza stania się jak Bóg, wręcz stania się Bogiem, 
gorzko zaowocowała dostaniem się człowieka w szpony zła. Ludzka pycha sprawia, że 
człowiek opowiada się przeciw Bogu i tak zamyka się na Bożą łaskawość. 
Rozwinięciem starotestamentalnego pouczenia jest dzisiejszy fragment z 14 rozdziału 
Ewangelii św. Łukasza. Zawarta w nim przypowieść Jezusa zwraca uwagę na 
najważniejszą łaskę Boga dla nas – łaskę ostatecznego wywyższenia. Teologia mówi o 
gratia patriae – łasce ojczyzny, to znaczy ostatecznego oglądania Boga twarzą w twarz 
(visio beatifica). Z ust Jezusa dowiadujemy się, że łaska ta domaga się od nas troski o 
nieustanny wzrost w postawie pokory. Jezus mówi wyraźnie: „Kto się wywyższa, 
będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Dlatego radzi nam: „Jeśli cię 
kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca […], idź i usiądź na ostatnim 
miejscu”. Kościół przypomina nam też inną ważką radę Jezusa w aklamacji przed 
Ewangelią: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem”. 
Natomiast w drugiej przypowieści z dzisiejszej Ewangelii Jezus daje nam do 
zrozumienia, że łaska ostatecznego wywyższenia jest tak wielka i wspaniała, że nie 
trzeba się martwić o odpłatę, czy wyrażenie nam wdzięczności za dobro przez nas 
wyświadczone na ziemi. Jeśli ludzie nie okażą nam należnej wdzięczności czy zapłaty 
nie trzeba popadać w zniechęcenie – łaska ostatecznego wywyższenia nas przez Boga 
wystarczy i nas zaspokoi – bo przekracza wszelką ludzką miarę i oczekiwanie: 
„Będziesz szczęśliwy, gdy ludzie nie będą mieli czym się tobie odwdzięczyć, odpłatę 
bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”. bp Andrzej Czaja 


