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2-3.05.2020 Matki Bożej, Królowej Polski 774/20 
Matka, która prowadzi pod Krzyż 
 W czasach hołdujących egoizmowi 
skrywanemu pod hasłami demokracji 
i wolności Kościół nieustannie wska-
zuje na Maryję, która jest Królową i 
Matką. Wolność bowiem nie polega 
na odrzuceniu autorytetu, a miłość to 
dar czyniony ze swego życia. 
 Chętnie odmawiamy Pod Twoją obro-
nę, wierząc w nadprzyrodzony wpływ Ma-
ryi na losy świata, a zwłaszcza na powo-
dzenie naszych projektów. Lecz nie do-
strzegamy, że w całej Biblii nie ma śladu 
prośby Maryi do Ojca, aby jej Syn uniknął 
krzyża. A w momencie śmierci Jezusa 
jesteśmy powierzeni opiece Jego Matki. 
  Maryja nie jest boczną furtką do Nie-
ba, łatwiejszą do przekonania „osobisto-
ścią w niebieskiej radzie nadzorczej”. 
 Jaka jest naprawdę nasza poboż-
ność maryjna?  
 Czego chcemy się uczyć od Niej, a 
co staramy się „wyprosić”, naiwnie 
wierząc, że ryzykowne prośby lepiej 

kierować do mamy, bo z nią można 
negocjować, grać na uczuciach?  
 Ojcowskie „nie” zawsze jest trudne 
do przyjęcia. I gubimy się, szukając sku-
teczniejszych formuł modlitwy. Nie ro-
zumiemy, że kochająca matka nigdy 
nie ulegnie nierozumnym prośbom. 
 Maryja jest Królową, która otrzymując 
nas w swoje władanie, już na początku 
działalności swego Syna mówi: „Uczyń-
cie wszystko, co On wam powie”.  
 W jej ustach nie jest to rozkaz, ale kró-
lewska prośba potwierdzona jej życiem. 
Ona pierwsza słuchała swego Syna.  
 Ona pierwsza nie broniła się przed 
przyjęciem Słowa, które w Niej stało się 
ciałem, aby zbawić świat. Uznając Ją za 
Królową, nie możemy odmówić po-
słuszeństwa Jej słowom, które wiodą 
do posłuszeństwa Chrystusowi. 
 

Wasz Proboszcz 

ks. Zbigniew Malinowski  

 
 

 Przypominam, że zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Zdrowia, 
obecnie na każde 15 m2 Kościoła, przypada 1 wierny. A więc, w 
naszym przypadku na 380 m2 przypada 25 wiernych. 

 

 

 



 

02.05.20 Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. 
 Pierwsza sobota miesiąca. 

8:00 Msza św. i  Nabożeństwo Majowe: Za †† Józefa, Annę, Piotra i Stanisława Iszczenko oraz 
za † Patryka Radziewicz. 

9:00 Msza św. i  Nabożeństwo Majowe: W intencji maturzystów o światło Ducha św. i błogosławieństwo na 
czas egzaminów maturalnych dla: Kamila Łabuz, Macieja Szurgut i Patryka Nawarowskiego.  

10:00 Msza św. i  Nabożeństwo Majowe: Za † Jana Śnieżek od rodziny Magdaleny i Ireneusza Naściuk. 

11:00 Msza św. i  Nabożeństwo Majowe: Za mieszkańców miejscowości Góra, z okazji święta patronalnego. 

03.05.20 IV Niedziela Wielkanocna. 
 Kolekta na potrzeby WSD  

8:00   Msza święta  i nabożeństwo majowe: O zdrowie i Błogosławieństwo Boże w rodzinie Teodozji Mróz. 

9:00   Msza święta i nabożeństwo majowe: Za † Dawida Śnieżek w 1 rocznicę śmierci. 

10:00 Msza święta i nabożeństwo majowe: Za † Jana Śnieżek od Mieszkańców Roszowic. 

11:00 Msza święta i nabożeństwo majowe: W intencji Rodziny Habiak o zdrowie i Boże Błogosławieństwo. 

04.05.20 Poniedziałek – wspomnienie św. Floriana. 
17:00 Nabożeństwo  Majowe i Msza św.: Za †† z rodziny Dyczkowski i Lampa. 

05.05.20 Wtorek – dzień powszedni.         15-NH 
17:00 Nabożeństwo  Majowe i Msza św.: O zdrowie i Boże Bł. w rodzinach Andruchów, Nieckarz i Słomka. 

06.05.20 Środa – wspomnienie św. Apostołów Filipa i Jakuba. 
17:00 Nabożeństwo  Majowe i Msza św.: O zdrowie, Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Stefanii 

Nieckarz, za dzieci i wnuki. 

07.05.20 Pierwszy czwartek miesiąca. 
17:00 Nabożeństwo  Majowe i Msza św.: Za †† Zofię, Michała, Rozalię i Bazylego Magrel. 

08.05.20 Piątek – wspomnienie św. Stanisława Biskupa i Męczennika. 
17:00 Nabożeństwo  Majowe i Msza św.: W intencji rodziny Pociurko. 

18:00 Msza św.: Za † Jana Śnieżek od rodziny Młot z Roszkowic 

09.05.20 Sobota – dzień powszedni 
17:00 Nabożeństwo  Majowe i Msza św.: Za †† Stanisławę, Marię i Władysława Toruńskich, za † Helenę i Michała 

Nieckarz, za † Adama Lepianka, za †† z rodziny Toruńskich, oraz za zmarłego Jana Błaszków. 

10.05.20 V Niedziela Wielkanocna. 
 Kolekta Parafialna 

8:00 Msza święta i nabożeństwo majowe: W intencji Krzysztofa Kubas z okazji 65 urodzin 

9:00 Msza święta i nabożeństwo majowe: Za † Jana Śnieżek (od rodziny Jolanty i Andrzeja Śnieżek). 

10:00 Msza święta i nabożeństwo majowe: O zdrowie i Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski w intencji 
rodziny Salera i Młot: z okazji 25 urodzin Sandry, 21 Hanny, 49 Andrzeja i 39 Bogdana. 

11:00 Msza święta i nabożeństwo majowe: Za † męża Stanisława Iszczenko i za † Józefa Iszczenko. 



 
 

Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski - 2 maja 2020 
Czwarta Niedziela Wielkanocy - 3 maja 2020 

 

1. W dzisiejszą uroczystość wpatrujemy się w Maryję – Królową Polski, główną 
patronkę naszego narodu. W duchu aktu oddania naszych dziadów i ojców także my 
powierzamy Jej wszystkie trudne sprawy, problemy naszych rodzin, wspólnoty parafial-
nej i naszej Ojczyzny. Duchowo łączymy się z Jasną Górą, ze szczytu której Maryja 
króluje nam od tylu wieków. Maryja nigdy nas nie zawiodła, nawet w najtrudniejszych 
momentach naszej historii. Nie wstydźmy się tego doświadczenia.  
 

2. Liturgia Słowa na uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, mówi 
nam przede wszystkim o Maryi jako Matce. Matce, którą chroni sam Pan Bóg, co 
usłyszymy z Apokalipsy Świętego Jana. Matce, której Pan Jezus w osobie Świętego 
Jana powierzył wszystkich ludzi, o czym przypomni nam dziś Ewangelia Świętego Jana. 
Matce, dzięki której przychodzi do nas łaska Boża, co usłyszymy w Liście do Kolosan. 
 Wraz z Maryją słuchajmy słowa Bożego, abyśmy pragnęli przyjmować je całym ser-
cem, całym naszym człowieczeństwem, i służyć mu jak Maryja – nasza Matka i Królowa. 
 

3. Zachęcam do codziennego gromadzenia się wokół ołtarza na Eucharystii o godz. 
17:00, przed którą odprawiamy nabożeństwo majowe. Maryja zwraca swe miłosierne oczy 
ku naszym troskom, wyprasza łaskę rozwiązania trudnych spraw. Spróbujmy, jak Święty Jan 
Paweł II, zawierzyć Jej całe swoje życie i nie tylko w maju, ale każdego dnia powtarzać: „To-
tus Tuus”! Zachęcam, aby rodzinnie i w lokalnych wspólnotach gromadzić się przy ka-
pliczkach przydrożnych, krzyżach, a także w domach, mieszkaniach na śpiewanie Lita-
nii loretańskiej, pieśni maryjnych, różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski. 
 

4. Dzisiaj przypada również Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. Modlitwą ogar-
niamy wszystkich rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Niech nie za-
braknie też patriotycznych oznak szacunku i przywiązania do naszych barw narodowych.  
 

5. Najbliższą niedzielę w całym Kościele będziemy przeżywali jako Światowy Dzień 
Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczną się też Kwartalne dni modlitw o 
powołania do służby w Kościele, podczas których jeszcze gorliwiej będziemy prosili Boga, aby 
i w naszej wspólnocie parafialnej znaleźli się młodzi pragnący podjąć posługę w Kościele. 
Musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pra-
cowników w Bożej winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i 
zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wo-
bec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpa-
nych Bożych łask płynących z sakramentów świętych. 



6. Dzień 3 maja jest okazją do przypomnienia kolejnej rocznicy uchwalenia w 
1791 roku Konstytucji 3 maja – dokumentu regulującego ustrój prawny Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów. Warto pamiętać, że Konstytucja z 3 maja 1791 roku była 
pierwszą w Europie, a drugą na świecie tak nowoczesną ustawą zasadniczą. 
 Pamiętając o tym doniosłym wydarzeniu z naszej historii, polecajmy Maryi – 
Królowej naszą Ojczyznę. Polecajmy Jej rządzących i tworzących prawo, aby 
zawsze mieli na uwadze sprawiedliwość społeczną i dobro wszystkich Polaków. 
Prośmy Maryję, aby dla Jej Syna otworzyły się wszystkie polskie serca.  
 

7. W tym tygodniu przypadają kolejne święta. W środę, 6 maja, obchodzimy świę-
to Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc moc z Chrystusa, udo-
wodnili, że nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. 
Ich wstawiennictwu będziemy polecać powołanych do pracy w Kościele, zwłaszcza że 
w tym tygodniu trwają Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. 
 

8. W piątek, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i mę-
czennika, głównego patrona Polski. Będziemy prosić Świętego Stanisława o wsta-
wiennictwo, aby powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę 
godne i święte. Wszystkich gorąco zapraszam na Eucharystię o godz. 17:00 i 18:00. 
 

9. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeń-
stwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godz. 17:00. Weźmy udział w tym modli-
tewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach osobistych, 
rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo. 
 

10. W tym tygodniu patronują nam: 

• 6 V – św. św. Apostołowie Filip (†81-96) i Jakub (†62), należeli do Dwunastu Apostołów. 

• 8 V – św. Stanisław (około 1030-1079), biskup i męczennik, główny patron Polski. 
 

11. Dziękuję za sprzątania Kościoła w minionym tygodniu. W tym tygodniu zapra-
szam: Celina Gonsior, Justyna Kupczak, Jolanta Nowak i Mieczysław Smal 
 

16.05.2020 Bożena Sobótka, Grażyna Babicz, Aneta Maj i Katarzyna Gągorowska 
23.05.2020 Beata Naczyńska, Mirosław Mrówczyński, Barbara Żołędziowska i Zdzisława Nawarowska 
30.05.2020 Bożena Nogawka, Elżbieta Gurazdowska, Michalina Walicka i Beata Połowniak 
06.06.2020 Barbara Krząstek, Katarzyna Skaza, Magdalena Skaza, Józefa Połowniak, Katarzyna Siołkowska 
 

 
 

 

Drodzy Parafianie. 
 Ze względu na obecną sytuację w naszym kraju, dosyć ciężka jest sytuacja finansowa 
naszej Parafii. Ze względu na ograniczenia w Kościele jest mało ludzi i raczej prawie, że nie 
ma kolekt w czasie Mszy świętej, a niestety są wydatki związane z utrzymaniem Parafii. 
Dlatego proszę o dobrowolne datki na potrzeby Parafii wpłacając na konto Parafii: 

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rogach 
89 8890 1079 0007 7800 2006 0001 

(proszę o uwzględnienie celu składanej darowizny, np. „Darowizna na cele kultu religijnego” - 
można wtedy darowiznę odliczyć od podatku) 
 

 
 


