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26.12.2020 Uroczystość Św. Szczepana  811/20 

Nowa perspektywa 
 Męczeństwo obchodzone w trakcie 
oktawy Bożego Narodzenia. Kalendarz 
liturgiczny kompletnie nas zaskakuje.  
 Z Betlejemskiej Groty przenosi nas w 
miejsce za murami miasta, gdzie diakon 
Szczepan został w brutalny sposób zamor-
dowany. Powodem tej zbrodni było jedy-
nie to, że uznał w Jezusie Chrystusie wy-
czekiwanego przez pokolenia Mesjasza. 
W osobie Szczepana spełniła się zapowiedź 
Zbawiciela, wypowiedziana dużo wcześniej 
do Jego uczniów: „Będziecie w nienawiści 
z mego powodu”. 
 Czy nasze życie nie jest pełne kontra-
stów? Przechodzenia od radości narodze-
nia do smutku umierania? Czy nie jesteśmy 
jednego dnia pełni entuzjazmu, gotowi przeno-
sić góry, a drugiego dnia czujemy się wypale-
ni, niezdolni do podniesienia ręki w górę?  
 Jako chrześcijanie nie unikniemy w 
naszym życiu trudnych, a nawet tragicz-
nych wydarzeń. Mamy jednak zapewnienie 
Syna Bożego, że w tych dramatycznych 
chwilach będzie nam towarzyszyło świa-

tło Ducha Świętego, bo „Duch Ojca wa-
szego będzie przez was mówił”.  
 Św. Szczepan był zdolny przebaczyć 
swoim prześladowcom. Uczynił to ze 
względu na Tego, któremu uwierzył, i Je-
go mocą. Przebaczenie z perspektywy ży-
cia ziemskiego nie miałoby absolutnie żad-
nego sensu. Przecież oprawcy pozbawili go 
tego, co tutaj na ziemi jest najcenniejsze: 
życia. Ale w perspektywie wieczności mę-
czeństwo z powodu wiary otworzyło przed 
nim bramy życia wiecznego.  
 Tym co łączy scenę narodzenia Jezu-
sa i śmierć Szczepana jest wiara. Gdyby 
pasterze nie uwierzyli anielskiemu gło-
sowi, nigdy by nie ujrzeli Mesjasza.  
 Ich życiowy horyzont ograniczyłby się do 
stada owiec i pastwiska, na którym spędzali 
swoje życie. Jeśli Szczepan nie miałby tak 
silnej wiary, możliwe że ocaliłby swoje 
ziemskie życie. Być może, że poszedłby 
na kompromis. Ale czy pozostałby w głę-
bi swego serca szczęśliwy?  
 

 Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski

 

 Ze względu na obecną sytuację w naszym kraju, dosyć ciężka jest sytuacja finansowa każdej 
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. 
 Proszę więc o dobrowolne datki na potrzeby Parafii wpłacając na konto Parafii: 

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

Uwzględniając cel składanej darowizny, np. „Darowizna na cele kultu religijnego” - można darowiznę odliczyć od podatku. 
 



 
 

26.12.20 Sobota – Uroczystość św. Szczepana .  
 Kolekta na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 

8:00 Msza św.: W intencji mieszkańców wsi Rutki.    

9:00 Msza św.: W intencji mieszkańców wsi Tłustoręby. 

10:00 Msza św.: W intencji Parafian i naszych Gości. 

11:00 Suma 1) Za rodzinę Sekuła i Kaletka          ZM 

2) Chrzest Barbara Lipka            DM 

27.12.20 Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. 
 Kolekta Parafialna              K/B 

8:00 Msza św.: W intencji Parafian i naszych Gości. 

9:00 Msza św.: W int. rodziny Chmielewskich – za Krystynę, Kazimierza i Sławomira  

10:00 Msza św.: Za Grzegorza, Bartłomieja i Kajetana Sobótka z okazji urodzin.  

11:00 Suma W intencji Katarzyny i Mateusza o zdrowi i Boże Błogosławieństwo. 

28.12.20 Poniedziałek – święto św. Młodzianków 
8:00 Msza św.: Za Młodzianków 

16:00 Msza św. Kolędowa za rodziny ze wsi Rogi 

29.12.20 Wtorek – piąty dzień oktawy narodzenia Pańskiego  
16:00 Msza św. Kolędowa za Rodziny ze wsi Rogi 

30.12.20 Środa – szósty dzień oktawy narodzenia Pańskiego  
16:00 Msza św. Kolędowa za Rodziny ze wsi Góra i Mała Góra. 

31.12.20 Czwartek – siódmy dzień okt. narodzenia Pańskiego  
16:00 Msza św.: Dziękczynna za miniony rok w intencji parafian 

17:00 Msza św.:  Dziękczynna za miniony rok w intencji parafian 

01.01.21 Pierwszy piątek miesiąca – Nowy Rok.  

Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki  
8:00 Msza św.: W intencji rodziny Skrzynkowskich      

9:30 Msza św.: Za † Jana Błońskiego od Marii Romańczukiewicz. 

11:00 Suma Urodzinowa Haliny Kubas (67). 

02.01.21 Pierwsza Sobota – dzień powszedni. 
16:00 Msza św. Kolędowa za Rodziny ze wsi Rutki  



03.01.21 II Niedziela po Narodzeniu Pańskim. 
 Kolekta na WSD 

8:00 Msza św.: W intencji Grzegorza Giercuszkiewicz z okazji 31 urodzin. 

9:00 Msza św.: Za †† Katarzynę, Pelagię, Józefa, Stefana, Jakuba i Bogdana Me-
sjasz, za † Kazimierę Ryżka, Marię, Lakwa i za †† z rodziny 

10:00 Msza św.: Wolna intencja 

11:00 Suma Dorota Lipka – 40 urodziny. 

04.01.21 Poniedziałek – dzień powszedni. 
16:00 Msza św. Kolędowa za Rodziny ze wsi Roszkowice 

05.01.21 Wtorek – dzień powszedni. 
16:00 Msza św. Kolędowa za Rodziny ze wsi Tłustoręby 

06.01.21 Środa – Trzech Króli 
Uroczystość Objawienia Pańskiego 

 Kolekta na cele Misyjne Kościoła 

8:00 Msza św.: Za † Zofię i Edmunda Kempys. 

9:30 Msza św.: Za † Jana Błońskiego od wnuków. 

11:00 Suma: Za † Annę Bachryj w 20 rocznicę śmierci 

07.01.21 Czwartek – dzień powszedni.  
8:00 Msza św.: Za † Ojca Zenona Romańczukiewicza. 

16:00 Msza św. Kolędowa za rodziny ze wsi Tarnica  

08.01.21 Piątek – dzień powszedni. 
16:00 Msza św.: Za † Magdalenę Fikus oraz za † jej męża Lucjana. 

09.01.21 Sobota – dzień powszedni. 
16:00 Msza św. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski i dary Boże 

dla Krystyny, Jacka, Anny i Rafała . 

10.01.21 Niedziela Chrztu Pańskiego 
 Kolekta Parafialna 

8:00 Msza św.: W 1 rocznicę śmierci za † Stanisławę Lach i za † Romana Maziec. 

11:00 Suma Za † Jana Błońskiego w 30 dzień śmierci. 



 

 

Św. Szczepana, pierwszego Męczennika - 26 grudnia 2020 
 

1. Trwamy w radości Bożego Narodzenia. W ten czas wpisuje się 
świadectwo wiary pierwszego męczennika Kościoła – św. Szczepana, 
który był diakonem Kościoła jerozolimskiego, jednym z siedmiu wybra-
nych do posługi. W chwili prześladowania nie wyparł się Jezusa .  
 Niech świadectwo jego wierności będzie dla nas wyzwaniem, żebyśmy 
z odwagą i miłością dzielili się radością płynącą z narodzenia Dzieciny. 
 

2. Liturgia słowa czytana w święto Świętego Szczepana, pierwszego 
męczennika, ukazuje rozdźwięk między pełną miłości Bożą wizją czło-
wieka i świata a naszą, ludzką wizją.  
 Szczepan żył według Ducha Bożego. Siła Szczepana jest w Chrystusie, w 
słuchaniu Ducha Świętego i wiernym trwaniu przy Panu. Pierwszy męczennik 
tak w życiu, jak i w chwili swej śmierci modlił się  jak Chrystus, ofiarowując 
siebie i przebaczając swoim oprawcom. Dlatego zawsze wsłuchujmy się w 
słowo Boże i pozwólmy mu kształtować nasze serca, abyśmy byli ludźmi 
prawdziwie Bożymi. 
 

3. Jutro Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.   
 W czasie każdej Mszy Świętej będziemy się modlili szczególnie w intencji 
wszystkich małżeństw naszej parafii, szczególnie tych, które przeżywają 
jakiekolwiek trudności i kryzysy.  
 

4. Zapraszam na czuwanie przy żłóbku, zachęcam też do kolędowania przy 
naszych rodzinnych stołach – w gronie najbliższej Rodziny. 
 

5. Zbliża się koniec roku. 31 grudnia zapraszam o godz. 16:00 i 17:00 na 
dziękczynną Mszę świętą, w czasie której podziękujemy za dary i łaski 
otrzymane w minionym roku, będziemy błagać Boga o przebaczenie 
wszystkich naszych grzechów popełnionych indywidualnie i społecznie, a 
także prosić o błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się nowy rok.  
 

6. Do sprzątania Kościoła zapraszam 2.01.21 kolejne rodziny ze wsi Rogi: 
Krystyna Kuźniak, Anna Prochera, Marzena Nowak i Alina Zielińska. 


