
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 15.01.2023 – 22.01.2023 

Niedziela – 15.01.23, II Niedziela zwykła  
  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: Za wstaw. św. Rodziny Nazaretańskiej 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. 

Poniedziałek – 16.01.23,  
  6.30 – Za + Elfrydę Juraszek 

Wtorek – 17.01.23, św. Antoniego, opata 
  6.30 – Za Parafian odwiedzanych z wizytą kolędową o pokój, zdrowie  

 i błogosławieństwo Boże w rodzinach. 

Środa – 18.01.23, Msza szkolna 
17.00 – Za + ojca Piotra Jesionek w kol. r. śmierci ze wspom. matki Hildegardy,  
  ich rodziców i rodzeństwo. Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

Czwartek – 19.01.23, św. Józefa Pelczara, bpa 
  6.30 – Za ++ Józefa, Marię i Gertrudę Drost. 

Piątek – 20.01.23,  
 6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
 6.30 – Za ++ rodz. Helenę i Paula Stiller ze wspom. ich rodziców, rodzeństwo,  
  2 zięciów i wnuczkę Kasię.  

Sobota – 21.01.23, św. Agnieszki, dz. i m., Dzień Babci 
  7.00 – Za wszystkie babcie i dziadków naszej parafii. 
16.00 – Nauka przedchrzcielna (w kościele) 
17.00 – W jęz. niem.: Za + męża Klausa Kocula.  

Niedziela – 22.01.23, III Niedziela pokolędowa – Niedziela Słowa Bożego 
  Kolekta na potrzeby parafii 
  8.00 – Msza św. pokolędowa w intencji wszystkich przyjmujących w tym  
  roku odwiedziny duszpasterskie – kolędę w naszej parafii. 
10.30 – Suma: Za ++ rodz. Jerzego i Elżbietę Nowak, + ojca Joachima Pisarek. 
  Chrzest dziecka: Piotr Jerzy Nowak 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 23.01.2023 – 29.01.2023 

Sobota – 28.01.23, św. Tomasza z Akwiny, dra Kościoła 
  7.00 – Za ++ Bronisławę i Jerzego Wilim, córkę Krystynę i ++ dziadków. 

Niedziela – 29.01.23, IV Niedziela zwykła   Kolekta na potrzeby parafii 
  8.00 – Za + Marię Hajduk 
10.30 – Suma: Ku czci NMP Królowej Świata i Dzieciątka Jezus w int. rodziny  
  Zinn o zdrowie i Boże błog. Chrzest dziecka: Teodor Zinn. 

Najbliższe wolne intencje mszalne: 30 stycznia, 13, 14 16 lutego 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Niedziela – Dzień Pański zaprasza nas do uczczenia Pana Boga w naszym 
życiu i naszych rodzinach. Choć zakończyliśmy liturgiczny czas Bożego 
Narodzenia to zapraszamy dzisiaj na Koncert kolęd i świąteczne spotkanie przy 
kawie. Początek o godz. 15.00. Wstęp wolny dla wszystkich. 
2. We wtorek od godz. 9.00 zapraszamy do pomocy przy demontażu dekoracji 
bożonarodzeniowej a potem do pomocy przy sprzątaniu kościoła.  
3. W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień 
Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powszechnej, gdyż w tym 
samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy 
wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana 
Jezusa: abyśmy byli jedno!  
4. W sobotę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia – 
Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych 
kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak 
wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, 
ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć. 
5. W zakrystii mamy do nabycia świece na święto Matki Boskiej Gromnicznej. 
6. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Niedzielę Słowa Bożego – 
zachęcamy do lektury Pisma świętego nie tylko z tej okazji. 

SENTENCJA TYGODNIA  
Ludzi budują za dużo murów, a za mało mostów. Izaak Newton 

UŚMIECH TYGODNIA 
Przychodzi mężczyzna do lekarza i mówi: 
- Proszę pana ja mam tasiemca. 
- Proszę przez tydzień jeść ciastka i popijać je mlekiem. 
Po tygodniu mężczyzna przychodzi ponownie: 
- Nie pomogło! 



- Proszę pić same mleko – radzi lekarz. 
Nazajutrz pacjent zastosował się do zaleceń lekarza. Nagle wychodzi z niego 
tasiemiec i pyta: 
- A ciastka gdzie? 

PARAFIALNE DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2022 
Sakrament chrztu św.: 9 dzieci (5 ur. w roku 2021) 
I Komunia św.: 15 dzieci (5 spoza parafii) 
Sakrament bierzmowania: 22 osoby (z klas VIII i I Mł) 
Sakrament małżeństwa: 1  
Pogrzeby: 16 (6 spoza parafii) 
Rozdzielono ok. 15.186 Komunii św. 
Ilość wiernych na mszach św. w niedzielę: 275 osób (09.10.22)  

KATECHEZY O DOMU BOŻYM CZ. 6 
Wartość Kościoła trzeba jeszcze widzieć w tym, że żyjąc w świecie, służy on 
światu. Mając na uwadze pouczenie Chrystusa o tym, jak bardzo Bóg umiłował 
świat, iż dla jego ratunku Syna swego Jednorodzonego dał (por. J 3,16–17), 
Kościół jest przekonany o wartości świata i ma świadomość, że – podobnie jak 
Chrystus – nie ma go potępiać, lecz troszczyć się o jego rozwój i dobro 
duchowe. Wymaga to nieraz sprzeciwu i polemiki w trosce o zasadnicze dobro 
duchowe. Oto znacząca wypowiedź ojców Soboru: „[Kościół] będąc zarówno 
widzialnym zgromadzeniem, jak i wspólnotą duchową, kroczy wraz z całą 
ludzkością tą samą drogą i wraz ze światem doświadcza tego samego losu 
ziemskiego, a także jest jakby zaczynem i jak gdyby duszą społeczności 
ludzkiej, która ma być odnowiona w Chrystusie i przekształcona w rodzinę 
Bożą” (KDK, 40). 
Tak okazuje się, że Kościół stanowi dla rodzaju ludzkiego zasadnicze dobro. W 
nim ludzkość może na nowo odnaleźć swoją jedność i swoje zbawienie. Jest 
„światem pojednanym”. Jest „(…) okrętem, który żegluje pomyślnie na tym 
świecie, biorąc tchnienie Ducha Świętego w rozpięty żagiel krzyża Pana” i jak 
nowa „arka Noego” zdolny jest ocalić z potopu (por. KKK 845). Stąd 
rodzajowi ludzkiemu powinno zależeć na gwarantowaniu Kościołowi prawa 
głoszenia Ewangelii po wszystkie wieki. 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 
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Naród wybrany to nie tylko Izrael, ale i my wszyscy skupieni w Kościele 
Chrystusowym. Czy aby na pewno? Przecież Bóg objawił się nam, jako bezbronne 
dziecko, wzbudzając we wszystkich pokoleniach chrześcijan nie tylko podziw, ale i 
czułość, nie tylko wdzięczność, ale i miłość, nie tylko radość, ale i uwielbienie. 
Uwielbienie, które staramy się w każdym czasie, nie tylko w okresie po Bożym 
Narodzeniu, wyrażać modlitwami, kolędami, pastorałkami, częstszym uczestnictwem 
w mszy, a – co najważniejsze – w Eucharystii. 
          To uświadamia nam na nowo bliskość Boga, który stał się człowiekiem i słabym 
dzieciątkiem. Ale w świecie nierzadko bywa odmiennie, inaczej. I chociaż dzisiaj św. 
Paweł, zwracając się do Koryntian, a tym samym pośrednio do nas, uświadamia nam 
nasze powołanie do świętości oraz zapewnia, że Pan nasz, Jezus Chrystus, będzie w 
tym dążeniu każdego umacniał, to nie zawsze owo powołanie jest umiejętnie 
odczytywane przez ludzi. Czasami jest tak, że płomień powołania jest gaszony, 
powodując wręcz odwrotne stany emocjonalne. Nie gaśmy płomienia świętości, nie 
gaśmy sensu powołania. Wydaje się to ważne i wymaga naszej głębokiej refleksji. 

Ewangelia prowadzi nas nad brzegi Jordanu, gdzie Jan Chrzciciel 
przygotowuje ludzi do spotkania z Jezusem, który rozpoczynał swą publiczną 
działalność. To, co czyni Jan, jest przez jednych zauważane, doceniane, a przez innych 
gaszone, tłumione. Dobrze rozumie to Chrzciciel wołając: „Oto Baranek Boży, który 
gładzi grzech świata” (J1,29b), gdy zauważa Chrystusa zbliżającego się do Jordanu. 
Dla ludzi, którzy znali ofiarę baranka związaną z nocą wyjścia Izraela z niewoli 
egipskiej, słowa te były szczególnie dobrze zrozumiałe. To wskazówka dla nas, dla 
tych, którzy chcą dążyć do świętości, dla tych, którzy wbrew przeszkodom, wbrew 
trudom, pragną kroczyć dalej drogą, którą im wyznaczył Jezus Chrystus. Bo przecież 
głównym naszym zadaniem jest właśnie dążenie do świętości, czyli pełnienie woli 
Bożej. A to wymaga pracy nad sobą, solidnej pracy, wyrzeczeń, wiernego wypełniania 
prawa Bożego i wskazań Ewangelii. Tym, którzy taką drogą podążają, sam Jezus daje 
radość i pokój, siłę i moc pokonywania trudności. 

„Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” – te słowa słyszymy, gdy mamy 
się zbliżyć, aby przyjąć do naszych serc Chrystusa w Komunii eucharystycznej. To 
nam pozwala uświadomić sobie, kto jest przyczyną zgładzenia grzechów i w czyim 
imieniu następuje odpuszczenie grzechów. Starajmy się te słowa nie tylko zapamiętać, 
ale także zrozumieć, by uświadomić sobie, jaką przyszłość możemy wspólnie 
wypracować. 


