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Słowo Boże jest naszym światłem 
 Dzisiejsza Ewangelia opowiada o naszej 
codzienności: Jezus zmartwychwstały idzie 
koło nas, a my Go nie rozpoznajemy.  
 Idziemy przez życie jak uczniowie do Emaus: 
czasem zawiedzeni, rozżaleni, smutni, z pustką 
w oczach i sercu. Prowadzimy puste, nic nie-
znaczące rozmowy. 
 Taka jest też nasza wiara, a raczej jej brak. 
Słuchając słów dzisiejszej Ewangelii, jesteśmy 
zdumieni: jak oni Go nie rozpoznali, skoro 
mówił do nich?  
 Święty Łukasz wyjaśnia nam to, pisząc: 
„Lecz oczy ich były niejako na uwięzi”, jakby 
przyćmione. Widocznie trzeba było czegoś jesz-
cze: czasu spędzonego razem, wspólnie prze-
bytej drogi, pewnych znaków oraz – i to warte 
podkreślenia – tłumaczenia pism. Jezus, „za-
czynając od Mojżesza poprzez wszystkich 
proroków, wykładał im, co we wszystkich 
Pismach odnosiło się do Niego”.  

 Zatem Chrystus, żeby zostać rozpoznany i 
rozumiany, skłania uczniów do przyjęcia z 
wiarą Pisma Świętego wraz z jego objaśnie-
niem, a następnie – już ostatecznie – daje się 
poznać po łamaniu chleba, czyli prowadzi do 
Eucharystii. 
 Dlaczego to jest dzisiaj warte podkreślenia? 
Bo mamy niedzielę biblijną: Kościół uroczyście 
i głośno mówi do nas o konieczności zagłę-
biania się w słowo Boże, byśmy nie byli śle-
pi. Szczególnie chodzi tu o tę ślepotę, która do-
tknęła uczniów idących do Emaus: nie mogli oni 
rozpoznać idącego obok nich Boga.  
 Czytajmy Biblię, słuchajmy słowa Boże-
go, interesujmy się komentarzami do Bi-
blii, byśmy rozpoznawali miłość Bożą 
obecną przy nas i w nas każdego dnia! To 
sam Bóg mówi do nas przez Jego Słowo. 

Wasz Proboszcz 

ks. Zbigniew Malinowski  

 

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 reli-
gijnego” - można wtedy darowiznę odliczyć od podatku) 
 



 

26.04.20 III Niedziela Wielkanocna. 
 Kolekta Parafialna – Podatek II kwartał. 
8:00 Msza św.: W intencji Zofii i Piotra Piątek z okazji 40 rocznicy ślubu. 

9:00 Msza św.: Msza św.: w intencji Rolników i o dobre urodzaje. 

10:00 Msza św.: W intencji Marka Nowak z okazji 50 urodzin.  

11:00 Msza św.: W intencji Czesława Łabuz z okazji 72 urodzin. 

27.04.20 Poniedziałek – dzień powszedni. 
10:00 Modlitwa Różańcowa dla najbliższej Rodziny za Zmarłego Jana Śnieżek. 

10:30 Msza św.: Za †Jana Śnieżek dla najbliższej Rodziny (tylko najbliższa Rodzina - max 25 osób). 

12:00 Niemodlin Obrzędy pogrzebowe † Jana Śnieżek (przy grobie) - max 50 osób (maseczki i odległość 2 m). 

13:00 Msza św. Za †Jana Śnieżek dla mieszkańców Roszkowic (zapisy u Sołtysa p. Irka). 

1:00 Msza św.: Za †Jana Śnieżek dla Rady Parafialnej i znajomych (zapisy u Proboszcza). 

28.04.20 Wtorek – dzień powszedni. 
17:00 Msza św.: Za † Jana Śnieżek od rodziny Stawarz z Niemodlina. 

29.04.20 Środa – wspomnienie św. Katarzyny Sieneńskiej. 
17:00 Msza św.: Wolna intencja 

30.04.20 Czwartek – dzień powszedni. 
17:00 Msza św.: Wolna intencja 

01.05.20 Pierwszy piątek miesiąca. 
17:00 Nabożeństwo  Majowe i Msza św.: W intencji rodziny Pawlus z okazji 9 urodzin Natalii i 35 Malwiny. 

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 św. i Nabożeństwo Majowe: O zdrowie i Błogosławieństwo Boże w rodzinie Teodozji Mróz. 

9:00   Msza św. i Nabożeństwo Majowe: Za † Dawida Śnieżek w 1 rocznicę śmierci. 

10:00 Msza św. i Nabożeństwo Majowe: Za † Jana Śnieżek od Mieszkańców Roszowic. 

11:00 Msza św. i Nabożeństwo Majowe: Wolna intencja 



 
 

Trzecia Niedziela Wielkanocy - 26 kwietnia 2020 
 

1. Dziś przypada trzecia niedziela Wielkanocy. Przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa 
zmartwychwstałego. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. 
 Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej 
umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze 
Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się poprzez nasz pełny udział w Eucharystii.  
 

2. W trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela 
Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana do każ-
dego wierzącego. Pismo Święte, zwłaszcza księgi Nowego Testamentu, przybliżają nam Chrystusa jako 
naszego Pana i Mistrza.  
 Nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijne-
go, rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte w Ewangeliach.  
 

3. Trzecia niedziela Wielkanocy jest w Kościele w Polsce Niedzielą Biblijną, która ma nas zachęcić 
do czytania i rozważania Pisma Świętego. Pan Bóg dał nam swoje słowo, aby wskazywało nam drogę, 
jak mamy żyć, umacniało naszą wiarę i nadzieję. Pamiętajmy, że tylko Pan Jezus ma słowa życia wieczne-
go. Chciejmy w najbliższych dniach odkrywać wartość i moc słowa Bożego.  
 W swoich modlitwach w niedzielę poświęconą kierowcom polecajmy też wszystkich prowadzą-
cych pojazdy i poruszających się po naszych drogach.  
 

4. Pan Bóg jest zawsze blisko człowieka. Czeka na nas. Pan chce nam towarzyszyć w drodze, tak jak 
towarzyszył swoim uczniom, o czym przypomni nam odczytywany dziś fragment Ewangelii Świętego Łuka-
sza. Posyła nam swoich posłańców ze Jego słowem – z radosną nowiną o zmartwychwstaniu Chrystusa, o 
upragnionym zbawieniu, o czym mówią dziś Dzieje Apostolskie. Przez Chrystusa Pan Bóg wypowiedział 
szczególnie mocno słowo o miłości do człowieka. On ofiarował się, aby dźwignąć człowieka ze śmierci 
duchowej, o czym zapewnia nas Święty Piotr Apostoł. Dlatego otwórzmy dziś na oścież przed Panem 
Bogiem nasze serca, niech słowo Boże je rozpali. 
 

5. W ostatnią niedzielę kwietnia z inicjatywy MIVA Polska tradycyjnie obchodzona jest Ogólnopolska 
Niedziela Modlitw za Kierowców. Obserwując codzienność, dostrzegamy, jak pilna jest potrzeba modli-
twy o bezpieczne poruszanie się po drogach i wzajemny szacunek między kierowcami. 
 

6. W środę, 29 kwietnia, przypada święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy. Tak dalece wyróż-
niała się czynną miłością do Kościoła Chrystusowego i świadectwem o Jego krzyżu, że nadano jej tytuł dok-
tora Kościoła. A w 1999 roku Święty Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy.  
 

7. W środę z inicjatywy Episkopatu Polski naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazi-
stowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane. Tego dnia bę-
dziemy obchodzić Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwole-
nia obozu koncentracyjnego w Dachau w 1945 roku. 
 

8. W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem, pierwszy piątek i pierwsza sobota mie-
siąca. Serdecznie zapraszam w tych dniach na Eucharystię sprawowaną w naszym kościele o godz. 17:00.  
 W czwartek będziemy dziękowali za dar Eucharystii i kapłaństwa. Będziemy również prosili o liczne 
i święte powołania do służby w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. 
 W piątek przez przyjęcie Komunii św. wynagradzajmy Panu Bogu wszelkie zniewagi i brak żalu za po-
pełnione grzechy. W pierwszą sobotę oddamy się pod macierzyńską opiekę Niepokalanemu Sercu Bożej Matki. 
 



9. W piątek rozpoczniemy maryjny miesiąc – maj. Codziennie będziemy gromadzić się wokół 
ołtarza na Eucharystii i na nabożeństwie majowym. 
 W szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. W naszym kościele nabożeń-
stwo majowe będziemy celebrowali codziennie o godz. 17:00. Zadbajmy też o wizerunki Maryi 
w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpie-
wanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, na różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.  
 

10. We wspomnienie Świętego Józefa Robotnika, 1 maja, będziemy prosić go o wrażliwość 
sumień i ład moralny w życiu społecznym. Eucharystię tego dnia o godz. 17:00 połączymy także 
z krótkim nabożeństwem w intencji bezrobotnych i poszukujących pracy. 
 

11. Dnia 3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej 
Patronki naszej Ojczyzny. Ponieważ w tym roku przypada niedziela okresu Wielkanocy, uro-
czystość została przeniesiona przez Kongregację Kultu Bożego na sobotę, 2 maja.  
 Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8:00, 9:00, 10:00 i 
11:00. Podczas liturgii ponowimy Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej. 
 

12. W sobotę przypada również doroczny Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. Modlitwą 
ogarniemy rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny.  
 Nie zapomnijmy też o wywieszeniu flag, by w ten sposób zademonstrować nasze przy-
wiązanie do barw narodowych. 
 

13. W przyszłą niedzielę, 3 maja, przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. 
Tak zwana Niedziela Dobrego Pasterza rozpocznie Tydzień modlitw o powołania do służby w Ko-
ściele. Z tej racji będziemy prosili Boga, aby i w naszej wspólnocie parafialnej znaleźli się chętni do 
pracy w Kościele, bo żniwo jest wielkie, ale robotników coraz mniej. 
 

14. W tym tygodniu patronują nam: 

• 29 IV – św. Katarzyna Sieneńska (1347-1380), dziewica i doktor Kościoła, w 1999 roku św. 
Jan Paweł II ogłosił ją współpatronką Europy. 

• 2 V – św. Atanazy (295-373), biskup i doktor Kościoła. 
 

15. Dziękuję za sprzątania Kościoła w minionym tygodniu. W tym tygodniu zapraszam: Jarosław 
Łabuz, Stanisław Łabuz, Jacek Łabuz i Dorota Lipka. 
 

08.05.2020 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 
 

 Święty Hieronim głosił, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością 
Chrystusa. Starajmy się jak najczęściej sięgać po słowo Boże i kierować się nim w 
kroczeniu po drogach codzienności. Niech umacnia nas w tym Boże błogosławieństwo. 
 

 

 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. 

 

 


