
LLiisstt  ddoo  PPaarraaffiiaann
Parafia Narodzenia NMP Rogi 

Gazetka Parafialna jest wydawana przez Parafię i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. 
 

19.02.23 VII Niedziela zwykła 932/23 
 

 
 

 

 

O potrzebie trzeźwego myślenia 
 „Trzeźwość to nie jest jakiś określony 
stan, lecz proces – najczęściej długo-
trwały, polegający na zmianie siebie, 
zmianie systemu wartości i zmianie spo-
sobu życia” (Ewa Woydyłło-Osiatyńska). 
 Wyjście z nałogu rozpoczyna się od 
przyznania do bezsilności wobec alkoho-
lu, bądź innej substancji zmieniającej 
świadomość. Paradoksalnie to kapitula-
cja w walce ze zniewalającą używką 
staje się bramą do wolności i rozpo-
ściera horyzonty nowego życia. 
 W podobnym tonie wypowiada się 
Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Słowa 
„nie stawiajcie oporu złemu” brzmią jak 
zaproszenie do uznania własnej bez-
silności wobec różnych przejawów zła 
wokół nas.  
 Wzorem realizacji powyższego we-
zwania stały się męka i śmierć na krzy-
żu naszego Odkupiciela. Nie stawiając 
oporu złu tego świata, przyciągnął 
wszystkich do siebie, stając się bratem 
dla każdego człowieka. 
 Niestety po upływie 2000 lat od 
tamtych wydarzeń nauka krzyża na-
dal zdaje się pozostawać niezrozu-
miała dla wielu z nas. Niektórzy 

ochrzczeni za swój życiowy cel uznają 
walkę z wyimaginowanymi lub realnymi 
wrogami Boga i Kościoła. W efekcie 
nikogo nie przekonują do swoich racji, 
sami przy tym wpadając w pętlę nie-
nawiści.  
 Jedynie kapitulacja wobec żądzy 
zmiany świata na lepsze, może otworzyć 
im bramę do powszechnego braterstwa. 
 Niech rozpoczynający się tydzień 
modlitw o trzeźwość będzie okazją 
do skierowania prośby do Boga nie 
tylko o abstynencję nadużywających 
alkohol. Oby w naszych codziennych 
modlitwach znalazło się wezwanie o 
dar trzeźwego, ewangelicznego pa-
trzenia na świat dla nas wszystkich. 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

19.02.23 VII Niedziela zwykła. 
 Kolekta Parafialna na energię elektryczną za miesiąc luty 

 19-25 lutego 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. 

8:00 Msza św.: Za †† dziadków Stanisława i Władysława Toruńskich; Za †† Wiktorię i Adama 
Milczarek; Za †† Helenę i Stanisława Talik; Za † Małgorzatę i Leokadię Talik. 

11:00 Suma: W intencji Grzegorza Sobótka z okazji 18 urodzin, za Rodziców, Chrzestnych i 
za Braci o zdrowie i Boże Błogosławieństwo. 

20.02.23 Poniedziałek – dzień powszedni. 
17:00 Msza św.: Za †† Konrada i Annę Witek i za †† z rodzin: Witek, Krawczyk, Nawarowski i Łozinski 

18:00 Msza św.: W 30 dzień śmierci † Rozalii Figurskiej - od najbliższej Rodziny. 

21.02.23 Wtorek – dzień powszedni. 

17:00 Msza św.: Za † mamę Ewę Torunską. 
18:00 Msza św.: Za † Bartka Toruńskiego. 

22.02.23 Środa – Środa Popielcowa 
18:00 Msza św.: Za wszystkich Parafian o godne przeżycie czasu Wielkiego Postu. 

23.02.23 Czwartek – dzień powszedni. 
17:00 Msza św.: Za † Małgorzatę, Stanisława i Zbigniewa Szymańskich. 
18:00 Msza św.: Za † Jana Domalewskiego w 2 rocznice śmierci. 

24.02.23 Piątek – dzień powszedni. 
 Dzień modlitwy wynagradzającej i pokuty za nadużycia duchownych wobec małoletnich. 

15:00 Rozpoczęcie Adoracji przed Wielkim Postem (Program w „Liście do Parafian”) 

17:00  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 

Msza św.: Za † Józefę Amorgowicz w 30 ddzień śmierci. 

18:00 Msza św.: Za † Augustyna od Urszuli i Jana Młynarczyk z rodziną 

25.02.23 Sobota – dzień powszedni. 
10:00 Korfantów  Wielkopostna Konferencja Dekanalna 

17:00 Msza św.: Za †† Karolinę Kopij w rocznicę śmierci i za †† z rodziny Kopij. 
18:00 Msza św. Niedzielna: W intencji rocznej Gabrieli Giercuszkiewicz, za Rodziców, Chrzestnych i 

za Syna Adama, o zdrowie i Boże Błogosławieństwo. 

26. 02.23 I Niedziela Wielkiego Postu. 
 Kolekta Parafialna na Podatek za I Kwartał 

8:00 Msza św.: Za † mamę Marię Nieckarz             (Stała: 2/12) 

11:00 Suma: W intencji mam Wandy Dżaluk z okazji 87 urodzin. 

14:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym. 



 

Siódma niedziela w ciągu roku - 19 lutego 2023 
 

1. W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, 
że każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia 
liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy, 
jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego, jest głównym dniem cele-
browania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego. 
 Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej 
wiary, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie. 
 

2. Dzisiaj rozpoczynamy 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.  
 Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do 
abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pi-
jaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.  
 Zachęcam wszystkich parafian do podjęcia takiej dobrowolnej abstynencji od 
alkoholu i innych używek nie tylko w ciągu tego wyjątkowego Tygodnia, ale na-
wet na dłuższy okres dla ratowania ludzi uzależnionych, zwłaszcza w naszej pa-
rafialnej wspólnocie. 
 

3. Dzisiaj też w nawiązaniu do prośby Przewodniczącego KEP, abpa Stanisława Gą-
deckiego i naszego Biskupa Andrzeja Czaji kierujemy do wszystkich apel o modli-
twę w intencji ofiar trzęsienia ziemi na terenie Turcji i Syrii, oraz o przeprowa-
dzenie w niedzielę 19 lutego 2023 r. po każdej Mszy św. zbiórki pieniężnej do pu-
szek na rzecz poszkodowanych w wyniku wspomnianego kataklizmu. 
 

4. Kończy się już tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 22 lutego, przypada 
Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msza 
Święta tego dnia w naszym kościele o godz. 18:00.  
 Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest po-
sypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smut-
ku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z pro-
chu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. 
 Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak 
krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – 
czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróce-
niu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. 
 



5. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięź-
liwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. 
Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości.  
 Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozosta-
łych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt po-
kutny, na miarę ich możliwości. Przypominam, że wszystkich od 14. roku ży-
cia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Przypominam 
też, że Wielki Post jest tak zwanym „czasem zakazanym” dla wszelkich 
hucznych wesel, zabaw i dyskotek. 
 

6. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie 
trwać będą Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być 
naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę za-
czynania od nowa” (KKK nr 1432). 
 

7. Nasze duchowe wielkopostne ćwiczenia  wzmocni nasz udział  w 
nabożeństwach pasyjnych: w Drodze krzyżowej, którą w naszym kościele 
będziemy celebrowali w piątki o godz. 17:00, oraz w Gorzkich żalach 
odprawianych w każdą  niedzielę  o godz. 14:00. 
 Za udział w tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny, czyli daro-
wanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co 
do winy.  
 Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub za zmarłych. Do jego uzy-
skania konieczne jest spełnienie zwykłych warunków, to jest: stan łaski uświę-
cającej, przyjęcie w tym dniu Komunii Świętej, modlitwa w intencjach wyzna-
czonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechy nawet 
lekkiego. Chciejmy obficie korzystać z tego skarbca łaski, jaki przez Kościół 
ofiaruje nam Pan Bóg, aby przybliżyć nas do siebie. 
 

8. Modlitewna i finansowa pomoc dla ofiar wojny w Ukrainie.  

 Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, 
wystosował „Apel w związku z pierwszą rocznicą agresji rosyjskiej na Ukrainę”. 
Apel zamieszczony jest w naszym „Liście do Parafian”.  

 W nawiązaniu do jego treści, bp Andrzej Czaja zwraca się do Księży z 
prośbą o podjęcie modlitwy w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie 
podczas Mszy św. i nabożeństw Drogi Krzyżowej w piątek 24 lutego br. 
oraz o zorganizowanie zbiórki pieniężnej do puszek po każdej Mszy św. 
w niedzielę 26 lutego br. 
  



  



9. Dzień Modlitwy i Pokuty za nadużycia duchownych wobec małoletnich.  
 Odpowiadając na apel Papieża Franciszka, Biskupi Polscy ustanowili piątek 
po Środzie Popielcowej (w tym roku przypada 24 lutego) Dniem Modlitwy i 
Pokuty za nadużycia duchownych wobec małoletnich.  
 Mając to na uwadze, Biskup Opolski zachęca duszpasterzy do odprawienia te-
go dnia w parafiach diecezji opolskiej przebłagalnego nabożeństwa Drogi Krzy-
żowej za grzechy wykorzystywania seksualnego przez osoby duchowne oraz 
przypomnienie tej intencji w czasie Mszy św.  
 

10. Rekolekcje formacyjne dla rolników.  
 Diecezjalne Duszpasterstwo Rolników zaprasza do udziału w rekolekcjach dla 
rolników w Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni, które odbędą w dniach 7-9 
marca 2023 r. (wtorek-czwartek).  
 Zgłoszenia u ks. dyrektora Łukasza Michalika w Raciborzu-Miedoni (ul. 
Ratajskiego 8, 47-400 Racibórz, tel. 32 41 51 386 lub 665 379 551; e-mail: Lu-
kasz.Michalik@diecezja.opole.pl) lub u ks. Damiana Rangosza w Pietrowicach 
Wielkich (ul. 1 Maja 29, 47-480 Pietrowice Wielkie, tel. 32 419 80 48, e-mail: Da-
mian.Rangosz@diecezja.opole.pl). 
 

11. Nauki przedmałżeńskie w Opolu.  
 Ks. Zbigniew Bienkiewicz, proboszcz parafii św. Karola Boromeusza w Opolu, za-
prasza narzeczonych do udziału w spotkaniach formacyjnych, które są zarazem formą 
nauk przedmałżeńskich.  
 Najbliższa seria takich spotkań odbędzie się w dniach w 10-12 marca 2023 r. w pa-
rafii św. Karola Boromeusza w Opolu. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie drogą 
e-mailową: parafia@boromeusz.opole.pl.  
 

12. Nauki przedmałżeńskie w Nysie.  
 Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza narzeczonych do udziału w 
weekendowych kursach przedmałżeńskich.  
 Najbliższy kurs weekendowy odbędzie się w dniach 11-12 marca 2023 r. w 
Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie. Szczegółowe informacje można zna-
leźć na stronie: www.rodzinnanysa.pl  
 

13. Tydzień Modlitw o Ochronę Życia.  
 Już po raz 3. będziemy przeżywali Tydzień Modlitw o Ochronę Życia, który roz-
poczyna się w liturgiczne wspomnienie św. Józefa (19 marca), a kończy w Dzień 
Świętości Życia (25 marca). Tematem przewodnim tegorocznej edycji Tygodnia Mo-
dlitw o Ochronę Życia jest pokój, dlatego towarzyszyć mu będzie hasło: „Troska o życie 
od poczęcia wychowaniem do pokoju”. Czas ten to doskonała okazja, aby duchowo 
zaangażować się w działania pro-life, a jedną z jej form jest modlitwa.  
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14. Warsztaty dla teściów i rodziców dorosłych dzieci.  
 Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza teściowe i teściów oraz 
rodziców dorosłych dzieci na warsztaty do Ośrodka Promocji, Edukacji i Terapii 
Rodzin w Nysie (DDF Nysa).  
 Spotkania są adresowane do rodziców i teściów, którzy przeżywają czas 
odejścia dzieci z domu (tzw. „pustego gniazda") i szukają dobrych inspiracji 
dla własnych relacji małżeńskich, a także dla relacji z dorosłymi dziećmi oraz 
synową lub zięciem.  
 Warsztaty pozwolą odkryć sposoby na dobre przeżywanie czasu, który pojawia 
się w życiu rodziców po usamodzielnieniu się ich dorosłych dzieci. Ponadto po-
mogą odkryć, jak dobrze radzić sobie z trudnymi wyborami dzieci. Warsztaty od-
będą się 22 i 23 kwietnia 2023 r. (sobota - niedziela). Zapisy i szczegółowe infor-
macje na www.rodzinnanysa.pl.  
 

15. Oferta programowa Radia Doxa  
 W pierwszy piątek Wielkiego Postu - 24 lutego br. - już po raz 7. Kościół w Polsce 
będzie obchodził Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego. W 
parafiach i wspólnotach kościelnych będą odprawiane nabożeństwa Drogi Krzyżowej i 
Msze św. w intencji osób skrzywdzonych, zaś na falach Diecezjalnego Radia Doxa o 
godz. 22.05 zostanie wyemitowana specjalna audycja poświęcona tej tematyce.  
 Przypominam, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz do-
datkowo na www.doxa.fm. Dostępna jest też aplikacja na smartfony (Android i iOS). 
 

16. W najbliższy piątek zapraszam wszystkich Parafian do chociażby krótkiej 
Adoracji Najświętszego Sakramentu na rozpoczęcie Wielkiego Postu. 
 Adoracja rozpoczęłaby się w Godzinę Miłosierdzia – przed Najświętszym 
Sakramentem odmówilibyśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
 

Później zapraszam do Adoracji wg grafiku, bądź też wg możliwości: 
15:00  Wspólne rozpoczęcie Adoracji Koronką do Miłosierdzia Bożego 
15:15  Mieszkańcy wsi Rogi 
15:30  Mieszkańcy wsi Góra i Mała Góra 
15:45  Mieszkańcy wsi Roszkowice 
16:00  Mieszkańcy wsi Rutki 
16:15  Mieszkańcy wsi Tłustoręby 
16:30  Mieszkańcy wsi Tarnica 
16:45  Nożliwość prywatnej adoracji (cichej) 
17:00  Zakończenie Adoracji Błogosławieństwem Sakramentalnym 
   i rozpoczęcie Nabożeństwa Drogi Krzyżowej 
 

 Proszę, aby Każdy Parafianin poświęci małą chwilę (15 minut), by przed Najświętszym 
Sakramentem prosić o łaskę godnego przeżycia czasu Wielkiego Postu. Zapraszam. 
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Parafia Narodzenia NMP 

w Rogach 

Tel.: 695994703 



  



    Kolejne rozważanie dla naszych Rodzin 
 
 
 
 
 
 


