
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 08.01.2023 – 15.01.2023 

Niedziela – 08.01.23, święto Chrztu Pańskiego 
  Kolekta na Seminarium Duchowne i obiekty diecezjalne  
  8.00 – Za ++ Katarzynę i Pawła Nowak. 
10.30 – Za + matkę Małgorzatę Szenfeld w 14 r. śmierci, ojca Alojzego, brata 

 Manfreda, szwagra Antoniego Piwko w 18 r. śm.    

Poniedziałek – 09.01.23, 3 
  6.30 – Za + ojca świętego Benedykta XVI. 

Wtorek – 10.01.23 
  6.30 – Za Parafian odwiedzanych z wizytą kolędową o pokój 

 i błogosławieństwo Boże w rodzinach. 

Środa – 11.01.23, Msza szkolna 
17.00 – Za ++ rodz. Małgorzatę i Eryka Gaida, ++ Małgorzatę i Józefa  
  Jaskółka i ++ dziadków z obu stron. 

Czwartek – 12.01.23,  
  6.30 – Za + ks. Grzegorza Turczyn, prob. z Racławic Śl., l. 63. 

Piątek – 13.01.23,  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia za młode pokolenie  
  6.30 – Z podziękow. za wszystkie odebrane łaski z prośba o zdrowie, opiekę 

 Bożą i błogosław. w pewnej intencji. 

Sobota – 14.01.23 
  7.00 – Za ++ rodz. Marię i Leonarda Kaczmarczyk, ++ braci, siostry 

 i dziadków. 
14.00 – Ślub konkordatowy: Anna Szynol i Aleksander Wilczek 

Niedziela – 15.01.23,  
  Kolekta na cele remontowe i inwestycyjne w naszej parafii 
  8.00 – Za wstawiennictwem św. Rodziny w int. Barbary Nowak z okazji 85 r.  
  urodzin o potrzebne łaski oraz dary zdrowia i Bożego błogosław.  
10.30 – Suma: Do św. Rodziny w int. małżonków Marii i Jerzego Zabłockich z  
  ok. 50 r. ślubu z podziękow. i prośbą o zdrowie i Boże błog. w rodzinie. 
15.00 – Koncert kolęd w wykonaniu Chóru „Cantabile” z Miejskiego  
  Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Po koncercie spotkanie  
  kolędowe w holu pod kościołem. 

Najbliższe wolne intencje mszalne: 16, 17 i 30 stycznia 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dzisiaj Niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy liturgiczny okres 
Narodzenia Pańskiego. My jednak przedłużymy okres śpiewania kolęd, 
zgodnie z dawną polską tradycją, do święta Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego. 
Demontaż dekoracji świątecznej będzie w tygodniu po niedzieli 15  stycznia.  
2. Trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Zapraszamy rodziny do udziału 
w ciągu tygodnia we mszy świętej kolędowej lub innej w dowolny dzień. 
Osoby lub rodziny, które nie mogły przyjąć kolędy według wcześniej 
ogłoszonego planu mogą umówić się na wizytę kolędową w innym terminie 
(dodatkowy termin kolędy to piątek 13 stycznia). Można to uczynić również 
telefonicznie.  
3. Zapraszamy w przyszłą niedzielę na świąteczny Koncert kolęd. W tym roku 
gościć będziemy chór Cantabile. Po koncercie zapraszamy wszystkich na 
tradycyjne już świąteczne spotkanie.  
4. Proszę o pomoc w przygotowaniu spotkania kolędowego w holu pod 
kościołem (od strony rowu). Mile widziane zgłoszenie przyniesienia ciasta, 
pierników, itp. na to spotkanie – zgłoszenia do środy 11 stycznia włącznie. 

PORZĄDEK KOLĘDY 
Niedziela, 08.01.23 
14.00: Bukowa, pocz. od końca w kier. Sucharskiego 
Poniedziałek, 09.01.23 
15.00: Błękitna i Łąkowa, pocz. od Błękitnej 
Wtorek, 10.01.23 
15.00: Ptasia i ks. Dutki, pocz. od kościoła 
Czwartek, 12.01.23 
15.00: Rajska,  pocz. od ul. Głównej (od numeru 4) 
Piątek, 13.01.23 
15.00: Dodatkowa: zgłoszenia bezpośrednio u ks. Proboszcza (do środy). 

SENTENCJA TYGODNIA  
Wiara w Kościół to konkretyzacja wiary w Boga, który nam się objawił jako 
Emmanuel, Bóg z nami. bp Andrzej Czaja 

UŚMIECH TYGODNIA 
Kompozytora Camille'a Saint-Saensa (1835–1921) poproszono, by posłuchał i 
ocenił grę na fortepianie dziewczyny uchodzącej za cudowne dziecko. Gdy już 
skończyła – mistrz powiedział: 
- Wydaje mi się, że ona miała wychowanie bardzo religijne; gra w sposób 
ewangeliczny. Jej ręka prawa nie wie, co czyni lewa. 



OPOWIADANIE: Milczenie 
Dawno temu, pewien mężczyzna zapytał zakonnika klauzurowego : 
 - Czego uczy cię takie milczące życie? Zakonnik, który stał nieruchomo przy 
studni odpowiedział: 
- Spójrz w głąb studni. Co widzisz? 
- Widzę samego siebie, odbijam się w wodzie. 
- Widzisz - odrzekł zakonnik - Taki jest efekt milczenia: człowiek dostrzega 
samego siebie. 

KATECHEZY O DOMU BOŻYM CZ. 6 
Sensem Kościoła jest więc służyć zbawieniu, służyć Bogu i ludziom, ale w 
takim właśnie znaczeniu: prowadzenia człowieka do coraz głębszej wspólnoty 
z Bogiem. 
Oznacza to, że Kościół nie jest i nie może być celem sam dla siebie. Nie chodzi 
więc o to, by budować silny Kościół, w znaczeniu mocnych struktur i sprawnej 
organizacji. Owszem, tych elementów rzeczywistości Kościoła nie można 
lekceważyć, ale nie można ich też przeceniać. Najważniejsze jest dobro 
zbawcze dzieci Bożych, więcej, każdego człowieka. Ostatecznie drogą 
Kościoła jest człowiek (por. RH 14). 
Tak więc wartość Kościoła zawiera się najpierw w tym, że jest on znakiem i 
narzędziem zbawienia; nie miejscem zbawienia, bo zbawienie jest dla świata i 
realizuje się w świecie. Co nam Kościół ponadto daje, co mu zawdzięczamy? 
W Lumen gentium znajdujemy bardzo jasną wypowiedź na temat wartości 
Kościoła: „Głosząc Ewangelię, Kościół zachęca słuchających do wierzenia i do 
wyznawania wiary, przygotowuje ich do chrztu, wyrywa z niewoli błędu i 
wciela w Chrystusa, aby przez miłość do Niego dorastali do pełnej 
doskonałości. Działalnością swoją sprawia, że wszelkie dobro, jakie zostało 
zasiane w sercach i umysłach ludzi, we własnych obrzędach i kulturach 
narodów, nie tylko nie ginie, lecz zostaje uleczone, wyniesione i dopełnione na 
chwałę Boga, aby zawstydzić szatana, a uszczęśliwić człowieka” (KK 17). 

bp Andrzej Czaja 

Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego 
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom  

życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
 

Konto parafialne: 07 8882 1032 2001 0029 9762 0001 BS Kędzierzyn-Koźle  

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 02(347)/2023   08.01.2023 – 15.01.2023 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 
Celebrowane dziś Święto Chrztu Pańskiego jest zachętą do wspinania 

się z pomocą Ducha Świętego na najwyższe szczyty wiary, aż osiągniemy 
świętość. Podczas chrztu w wodach Jordanu dokonało się przejście od chrztu 
Jana Chrzciciela, opartego o symbol wody, do chrztu Jezusa w Duchu Świętym 
i ogniu. Ten sam Duch, który zstąpił na Jezusa nad Jordanem, jest głównym 
architektem naszego chrztu, czyli pierwszego doświadczenia Bożego 
miłosierdzia w naszym życiu. To dzięki Jego łasce otrzymaliśmy „nowe życie 
w Chrystusie”, wolne od grzechu i śmierci. I staliśmy się umiłowanymi 
dziećmi Boga, w których Ojciec niebieski ma upodobanie [warto przypomnieć 
sobie datę swojego chrztu i pamiętać o niej każdego roku]. To Duch Święty 
zniszczył w nas grzech pierworodny. On wyzwolił nas spod władzy ciemności 
grzechu i przeniósł do królestwa światła, czyli królestwa miłości, prawdy i 
pokoju. I to moc Ducha umożliwia nam naśladowanie Jezusa, a więc 
upodabnianie się do Niego w życiu codziennym przez miłość i solidarność z 
bliźnimi. 

Wiara katolicka stała się udziałem naszej Ojczyzny w 966 roku. 
Dzisiejsze Święto jest również okazją do wdzięczności Bogu za natchnioną 
decyzję naszego pierwszego władcy – księcia Mieszka I, która zaowocowała na 
Wielkanoc 966 roku przyjęciem chrztu przez tworzący się naród i państwo. 
Każdy z nas należy do tej wspólnoty. I od naszego osobistego zaangażowania 
w wiarę zależy najpierw nasze zbawienie, dalej przyszłość wiary w naszych 
rodzinach, społecznościach i w całej Polsce. 

Dzień chrztu to także najważniejsze wydarzenie w życiu ucznia 
Chrystusa. Wyraźmy więc Bogu dziś szczególną wdzięczność za ten dar. I 
prośmy Jezusa, by dał nam moc Ducha Świętego do życia zgodnego z 
tajemnicą chrztu, czyniąc nasze świadectwo wiary wobec świata jeszcze 
mocniejszym i skuteczniejszym. Będzie to możliwe, jeśli wsłuchamy się w radę, 
a jednocześnie wielokrotną zachętę  papieża Franciszka: „codziennie czytajcie 
kawałek Ewangelii, fragment, aby lepiej poznać Jezusa i w ten sposób sprawić, 
że poznają Go inni. Zawsze noście mały egzemplarz Ewangelii przy sobie”. 


