
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 11.12.2022 – 18.12.2022 

Niedziela – 11.12.22, III Niedziela Adwentu 
 Kolekta na potrzeby remontowe w naszej Parafii 
  8.00 – Za + siostrę Marię w 2 r. śmierci, brata Jana, ++ rodziców i rodziców  
  chrzestnych Macyszyn. 
10.30 – Suma: Za parafialną służbę kościelną, liturgiczną, szafarzy, panie  
  organistki, organistów, muzyków i chórzystów.  
  Obrzęd przyjęcia kandydatów, ministrantów, odnowienie przyrzeczeń 
15.00 – Nabożeństwo adwentowe 

Poniedziałek – 12.12.22, Roraty 
17.30 – Za ++ rodz. Ryszarda i Marię Modler, brata Rajmunda i ++ dziadków 

Wtorek – 13.12.22, 
  6.30 – Do Matki Boskiej Królowej dziękczynna w intencji ofiarodawców  
   darów dobrodziejów dla dzieci i potrzebujących naszej Parafii  
  przyzywając obfitości łask Bożych 

Środa – 14.12.22, Roraty 
17.30 – Za ++ dziadków z rodziny Kasprzak i Skoczylas. 
  Katecheza dla VI i VII klasy (znajomość modlitw) 

Czwartek – 15.12.22,  
  6.30 – Za + męża, ojca i dziadka Bronisława Kowalczyk w 20 r. śmierci. 

Piątek – 16.12.22, Roraty 
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
17.30 – Za + matkę Ingeborgę Barylla w rocznicę śmierci. 

 Katecheza dla VIII klasy (znajomość modlitw) 

Sobota – 17.12.22,  
  7.00 – Za + Arnolda Szefer (od znajomych). 
11.00 – Do B. Op. i św. Józefa z okazji 50 r. urodzin Krzysztofa Magiery z  
  podziękow. za otrzym. łaski z prośbą o zdrowie i błog. w całej rodzinie.  

Niedziela – 18.12.22, IV Niedziela Adwentu 
 Kolekta na potrzeby Parafii 
  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Za + Bronisławę Dolatowską w I rocznicę śmierci.  
10.30 – Suma: Do Matki Bożej w int. córki Martiny Filusch z ok. urodzin oraz  
  o Boże log. dla całej rodziny. 
15.00 – Nabożeństwo adwentowe 

Najbliższe wolne intencje mszalne: 3, 4, 5, 7 stycznia 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. „Radujcie się w Panu!” – słowa antyfony na wejście wskazują, że dzisiejsza 
III Niedziela Adwentu to niedziela radości, że Pan jest już blisko, że 
przychodzi, by nam udzielać swoich darów i łask. I nawet kolor szat 
liturgicznych jest dzisiaj jakby jaśniejszy, weselszy, bo nie fioletowy tylko 
różowy. Otwierajmy się na przychodzenie Pana Jezusa, który pragnie 
towarzyszyć naszej codzienności; otwierajmy się na Jego moc.  
2. Znakiem naszego adwentowego przygotowania jest oczyszczenie naszych 
serc w sakramencie pokuty, do którego można przystąpić każdego dnia przed 
Eucharystią. To już dobry czas na skorzystanie z sakramentu pokuty jako 
spowiedzi przedświątecznej. 
3. W trzecim tygodniu adwentowego czuwania i oczekiwania jesteśmy 
zaproszeni do szczególnej modlitwy o chrześcijańskie życie rodzin. Troska o 
rodzinę to bardzo ważny aspekt życia i działalności Kościoła. Wszystkich, 
którzy chcą się włączyć w to błaganie, zapraszamy w tygodniu na roraty.  
4. Do świąt Bożego Narodzenia jest coraz bliżej. Postarajmy się o ich piękny, 
chrześcijański obchód. W naszej polskiej tradycji wyraża się to zwłaszcza 
przez dzielenie się opłatkiem w Wigilię.  
5. W zakrystii do nabycia opłatki, świece Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom (mała świeca 7 zł, duża 15 zł) oraz kalendarze  ścienne na rok 2023. 
Można również zamawiać msze święte na rok 2023. 
6. Serdeczne Bóg zapłać za dary przekazane dla dzieci na Roraty oraz dary 
składane w salce dla będących w potrzebie obywateli Ukrainy. 
7. Rada Rodziców i Przedszkolaki zapraszają na Kiermasz świąteczny: w 
czwartek 15 grudnia od 12.00 do Przedszkola w Rogach, od godz. 16.00 do 
Szkoły a w niedzielę 18 grudnia, po mszach św., do naszej salki parafialnej.  

SENTENCJA TYGODNIA  
Kto wierzy w Kościół Chrystusowy, ten także wierzy temu Kościołowi i darzy 
go szacunkiem i miłością. bp Andrzej Czaja 

UŚMIECH TYGODNIA 
W sklepie z meblami: 
- Dzień dobry, czy to dział zwrotów? 
- Tak. Co chciałby pan zwrócić? 
- To. 
- A co to jest? 
- Sam nie wiem… jak próbowałem to poskładać, to czasem przypominało 
kanapę, czasem szafę, a raz nawet łapało białoruską telewizję. 



KATECHEZY O KOŚCIELE – cz. III 
Niestety, mamy dziś coraz większe problemy z przyjęciem tego, co Kościół do 
wierzenia podaje (co zwiastuje i czego wymaga). W moim przekonaniu dzieje się tak 
dlatego, że szwankuje nasza wiara w Kościół i nasza wiara Kościołowi. Wiara w 
Kościół, czyli w zaangażowanie Boga w naszą ludzką, ziemską rzeczywistość 
niedomaga dziś przede wszystkim dlatego, że trawi nas deizm. Kardynał Kasper już na 
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pisał, że współczesny 
chrześcijanin jest bardziej deistą, aniżeli człowiekiem, który żyje obecnością Pana na 
tej ziemi, pośród nas. Deista to człowiek, który żyje jakby Boga nie było. Rodzi to 
przekonanie, że musi sam o wszystko zadbać, aby kiedyś Boga oglądać. W skrajnym 
wydaniu prowadzi to chrześcijanina do postawy Bóg – tak, Kościół – nie. 
Problemem jest także wiara Kościołowi. Niedowierzamy Kościołowi z pewnością 
dlatego, że są w nim gorszące sprawy. Zasadniczy powód to jednak coraz 
powszechniejsze podważanie Bożego autorytetu: podejrzliwość wobec Boga i 
lekceważenie Bożego objawienia (m.in. w formie stawiania wyżej objawień 
prywatnych). bp Andrzej Czaja 

OPOWIADANIE: Dlaczego się boicie? 
Żyła sobie bardzo szczęśliwa rodzina, która miała malutki domek na peryferiach. Ale 
pewnej nocy w ich kuchni wybuchł straszny pożar. Kiedy płomienie rozprzestrzeniły 
się, rodzice wraz z dziećmi wybiegli na zewnątrz. Jednak w pewnym momencie 
spostrzegli z przerażeniem, że brakowało wśród nich najmłodszego, pięcioletniego 
chłopca. W momencie, w którym wychodzili, przeraził się trzasku ognia i dławiącego 
dymu, i ukrył się na strychu. 
Co robić? Ojciec i matka spoglądali na siebie zrozpaczeni, dwie siostrzyczki zaczęły 
krzyczeć. Rzucić się w ten żywioł było prawie niemożliwe... Tymczasem strażacy 
spóźniali się. 
W pewnej chwili zobaczyli otwierające się na górze okienko strychu, w którym 
pojawił się krzyczący chłopiec: Tata! Tata! 
Ojciec podbiegł i zawołał: Skacz w dół! 
Chłopiec widząc pod sobą tylko czarny dym i ogień, a słysząc jedynie głos, 
odpowiedział: Tatusiu, ja cię nie widzę... 
Ale ja ciebie widzę, to wystarczy. Skacz w dół! Krzyczał ojciec. 
Chłopiec rzucił się w przestrzeń i opadł cały, i zdrowy w silne ramiona ojca, który 
pewnie pochwycił go w locie. 

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 44(343)/2022   11.12.2022 – 18.12.2022 

„Jest czas czekania i związanych z nim nadziei. (...) Adwent jest czasem 
posiewu słowa nadziei i otwierania się na Tego Kogo ono zwiastuje. (…) W Nim 
streszczają się wszystkie Boże obietnice dane ludziom”. Fragment rozważań ks. prof. 
Andrzeja Rojewskiego, liturgisty, doskonale wprowadza nas w myśl dzisiejszej liturgii. 
Spójrzmy najpierw na drugie czytanie. Św. Jakub zachęca w nim do cierpliwego 
trwania w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa: „Bądźcie cierpliwi i umacniajcie wasze 
serca, bo przyjście Pana jest już bliskie”. Za przykład wytrwałości i cierpliwości winni 
nam służyć prorocy, którzy przemawiali w imię Pańskie. Jednym z proroków był Jan 
Chrzciciel, który został posłany, by przygotować drogę Panu. On nam przypomina, że 
w Osobie Jezusa wypełniają się obietnice mesjańskie z Księgi proroka Izajasza. 
Wskazuje, że Chrystus nie jest jakimś wieszczem grającym na ludzkich uczuciach i 
pragnącym sławy. Tym, którzy zwracają się do Niego z wiarą, udziela tego, o co 
proszą. Przyszedł na ziemię, by wyzwolić ludzi od największej niewoli, jaką jest 
grzech. Proroctwa Starego Testamentu wskazują, że tylko Jezus jest jedynym 
Zbawicielem, jedyną szansą ocalenia świata. Czy ja rzeczywiście w to wierzę? Cuda, 
które u jednych budziły podziw, były przecież dla innych zgorszeniem. Te cuda 
określały osobę Jezusa i świadczyły, że czasy mesjańskie już nadeszły. 

Jaka więc powinna być nasza postawa? Każdy z nas może być na swój sposób 
dla innych Janem Chrzcicielem. Rodzice dla dzieci, nauczyciele dla wychowanków, 
dziennikarze dla czytelników. Często próbujemy szukać innych niż Jezus wybawicieli. 
Szukamy wypełnienia własnych proroctw, sięgając po horoskopy w poczytnych 
magazynach ilustrowanych, korzystamy ze "współczesnych" proroków, za których 
uważamy wróżki, astrologów. Karty tarota, wahadełka, ustawienia gwiazd i innych 
ciał niebieskich mają nam zapewnić znajomość przyszłości? Są to szklane radości, 
które błyszczą przez moment, ale niosą ze sobą udrękę. I zapominamy, kto tak 
naprawdę jest tym, który pomaga nam rozwiązywać życiowe problemy, obdarza nas 
wolnością i radością życia. Jakże więc łatwo przychodzi nam wzmacniać się prostymi 
receptami osiągnięcia szybkiego sukcesu. I tak, z jednej strony dajemy Panu Bogu 
świeczkę, z drugiej zaś diabłu ogarek. 

Są ludzie, którzy sami zasypali sobie drogę Adwentu, albo wykopali przepaść 
między sobą a Bogiem, albo też zeszli z tej drogi na bezdroża. Teraz jest stosowny 
czas, aby usunąć na swojej drodze do Boga istniejące przeszkody. Trzeba tylko zdobyć 
się na wysiłek i silną wolę. 


