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20.12.2020 IV Niedziela Adwentu  809/20 

Dla Boga nie ma nic niemożliwego 
 Gdy uczyłem w szkole, to jednym z 
trudniejszych tematów rozmów z młodzie-
żą było Zwiastowanie. Pytano: „Jak mogło 
się to stać bez udziału ojca?”, „Czy roz-
mowa z aniołem wystarczyła?”, „Co na to 
rodzice tej młodej dziewczyny?”. Wszyst-
ko dla nich było albo za trudne, albo 
śmieszne. Bo przecież dzisiaj „o tych 
sprawach” mówi się bardzo konkretnie, 
jasno i niestety często dość wulgarnie. 
 A jak wytłumaczyć Zwiastowanie nam, 
ludziom dorosłym?  
 Uważam, że odpowiedzią na wszystkie 
pytania w tej materii są ostatnie słowa ar-
chanioła Gabriela do Maryi: „Dla Boga nie 
ma nic niemożliwego”. 
 Bóg może wszystko – stworzył świat z 
niczego, stworzył człowieka z prochu ziemi… i 
można by tak jeszcze długo wymieniać. 
 Zwiastowanie jest konsekwencją Jego 
miłości do człowieka i to tej miłości za-
wdzięczamy obecność Jezusa na ziemi. 

Bóg chce, by Jego Syn był taki jak my – po 
to, by nas zbawić. 
 Młodzieży te słowa posłańca Bożego 
raz wystarczały, a raz nie. Musieli je 
przyjąć jako ostateczny argument, bo 
nie był on moim kapłańskim argumen-
tem, ale „Boskim”. 
 Dzisiaj słowa archanioła Gabriela winny 
być dla nas nadzieją, że Boża moc sprawi, 
iż czasy będą lepsze, ludzie inni, dzieci 
grzeczniejsze, domy spokojne, rodziny 
szczęśliwsze itd. To prawda – Bóg może 
to sprawić, ale nie zrobi tego bez naszej 
pomocy. Tak jak Maryja stała się Bożą 
„pomocnicą” w dziele zbawienia, tak każdy 
z nas może czasem ludziom, dzieciom, 
rodzinom wlać więcej miłości, ciepła, 
życzliwości, oczywiście z Bożą pomocą, 
bo „dla Boga nie ma nic niemożliwego”. 

 

 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. 
 



 
 

20.12.20 IV Niedziela Adwentu.   (130 rocznica Utworzenia Parafii) 
 Kolekta Parafialna - Prąd grudzień12. 

8:00 Msza św.: W intencji †† z rodziny Bednarz. (JŚ) 

9:00 Msza św.: W intencji rocznej Julii Szumna. 

10:00 Msza św.: Za † Faustyna Korzeniewskiego od rodziny Gertrudy Kuźnia 

11:00 Suma W intencji Pawła Pawlus z okazji 40 urodzin.      15_S 

21.12.20 Poniedziałek – dzień powszedni.  

17:00 Roraty Za † Marię Jaworską.        

Po Mszy św.:  Budujemy Szopkę (Roszkowice) B! 

22.12.20 Wtorek – dzień powszedni.    

17:00 Msza św.: Za † Jadwigę Nowak w 30 dzień śmierci. 

  Budujemy Szopkę (Roszkowice)   B! 

23.12.20 Środa – dzień powszedni. 
7:30 Przedświąteczne odwiedziny Chorych – tylko na zaproszenie (indywidualne życzenie) 

17:00 Roraty Za † Małgorzatę, Stanisława i Zbigniewa Szymańskich, za † z dziadków 
Wędrychowskich i Szymańskich. 

 Świąteczne sprzątanie Kościoła  

24.12.20 Czwartek – Wigilia Narodzenia Pańskiego.  

 Kolekta na potrzeby Parafii 

16:00 Pasterka Za Dzieci, osoby Starsze i za Chorych z naszej Parafii. 

22:00 Pasterka Za Parafian, za nasze Rodziny, Przyjaciół i za Gości. 

24:00 Pasterka Za  Parafian, za nasze Rodziny, Przyjaciół i za Gości. 

25.12.20 Piątek – Uroczystość Narodzenia Pańskiego  

 Kolekta na Diecezjalny Fundusz Ochrony życia 

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

9:00 Msza św.: W intencji mieszkańców wsi Góra i Mała Góra. 

10:00 Msza św.: W intencji mieszkańców wsi Tarnica. 

11:00 Suma W intencji mieszkańców wsi Roszkowice. 



26.12.20 Sobota – Święto 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.: Za rodzinę Chmielewskich  

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, Męczenników. 
8:00 Msza św.: Za Młodzianków 

16:00 Msza św. Kolędowa za rodziny ze wsi Rogi 
(Mikołajczyk, Heins, Kaczmarska, Krząstek, Nieckarz, Bednarz, Wasylik, Malinowski, Nieckarz, Włoch, Świerczyński, Michniowska, 
Domalewski, Wójcik, Domalewski, Brzęczek, Terlecka, Turek, Szeliga, Duda, Sitnik, Machcińska, Nieckarz) 

 Po Mszy św. wizyta duszpasterska zgodnie z zaproszeniem Rodzin 

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

(Lelek, Piekut, Bednarz, Świerk, Płatkowska, Jędrzejewska, Jagi, Burko, Łoziński, Niebylski, Misiorowska, Bieruta, Błasiak, Bartecki, Bandrowska, 
Zynder, Lampa, Bednarz, Szeliga, Głąb, Nieckarz, Andruchów, Domalewski, Nieckarz, Urban, Domalewska, Romańczukiewicz, Figurska, Kuźniak, 
Prochera, Mielnik, Dera, Toruński, Śnieżek, Nowak, Zieliński,)   

 Po Mszy św. wizyta duszpasterska zgodnie z zaproszeniem Rodzin  

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

(Bachryj, Habiak, Habiak, Witek, Buczkowska, Nawarowski, Kochman, Kowalczyk, Mól, Bachryj, Adamczyk, Mesjasz, Magrel, Sakowski, 
Iszczenko, Jabłoński, Mikita, Pasierbek, Szczerba, Mrożek, Junik, Mesjasz, Giercuszkiewicz, Mesjasz, Mróz, Śnieżek, Wróbel, Książak, 
Gurazdowski, Giercuszkiewicz; Janik, Trzmielewska, Adamczyk, Zielińska, Jezierska, Kusiak, Łotocka, Król)     

 Po Mszy św. wizyta duszpasterska zgodnie z zaproszeniem Rodzin 

31.12.20 Czwartek – siódmy dzień oktawy 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 – Nowy Rok. 
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki  Maryi 

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  
(Dobosz, Podolski, Bąk, Pochwat, Konwisarz, Szarek, Bandrowska, Bandrowska, Juszczyszyn, Juszczyszyn, Galla, Bandrowska, Mucha, 
Pociurko, Figurski, Bochaczyk, Dżaluk, Piątek, Szurgot, Dutkiewicz, Cendal, Szurgut) 

 Po Mszy św. wizyta duszpasterska zgodnie z zaproszeniem Rodzin  



03.01.21 II Niedziela po Narodzeniu Pańskim. 
 Kolekta na WSD 

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

9:00 Msza św.: Za †† Katarzynę, Pelagię, Józefa, Stefana, Jakuba i Bogdana Mesjasz, za † Ka-
zimierę 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 
(Palica, Kuźnia, Kuźnia, Gajewski, Mielnik, Szurgut, Jadwiszczak, Mucharski, Amorgowicz, Kubas, 
Krząstek, Krząstek, Wąchała, Jastrzębska, Polański, Polański, Węgrzyn, Cybulski, Palica, Adamow-
ski, Maciąg, Lepianka, Białowąs, Jezierski, Fiszer, Naściuk, Turowski, Turowski, Rodehau, Oleśków, 
Sikorska, Delinowski, Biela, Wilk, Wilk, Sądecki, Szmitowicz, Jamroży, Juzwa, Wajman,  Pawlus, 
Micun, Młot, Salera, Młot) 

 Po Mszy św. wizyta duszpasterska zgodnie z zaproszeniem Rodzin  

05.01.21 Wtorek – dzień powszedni. 

16:00 Msza św. Kolędowa za Rodziny ze wsi Tłustoręby 
(Dec, Malarek, Toruński, Zając, Kopij, Łabuz, Skrzynkowski, Chmielewska, Łabuz, Maj, Babicz, Peno, 
Zych, Głąb, Naczyński, Żołędziowski, Pazio, Mrówczyński, Nawarowska, Starowiejska-Nowak, Smal, 
Lipka, Sobótka, Babicz, Gurazdowski, Picheta, Krząstek, Dec, Górska , Łucarz, Skaza, Tomalik, 
Siołkowski, Połowniak, Walicki, Gurazdowski, Nogawka, Kowalczyk, Jackiewicz, Gonsior, Kupczak, 
Gurazdowski, Gągorowski, Radziewicz, Łabuz ) 

 Po Mszy św. wizyta duszpasterska zgodnie z zaproszeniem Rodzin  

06.01.21 Środa – Uroczystość Objawienia Pańskiego  K/B 
 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. 

7:00 Msza św.: Za † Ojca Zenona Romańczukiewicza. 

16:00 Msza św. Kolędowa za rodziny ze wsi Tarnica  
(Nowak-Richter, Szumal, Sałamacha, Augustyniak, Augustyniak, Drożdż, Mazurkiewicz, Gurazdowski, 
Wróblewski, Chmielewski, Lach, Rynkiewicz, Witos, Iszczenko, Arcab, Pierzga, Muszalska, Szustak, 
Rygał, Walczak, Wąchała, Bieniecki, Staśkiewicz, Łabuz)  

 Po Mszy św. wizyta duszpasterska zgodnie z zaproszeniem Rodzin  

09.01.21 Sobota – dzień powszedni. 

16:00 Msza św. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Krystyny, Jacka, Anny i Rafała 

10.01.21 Niedziela Chrztu Pańskiego 
 Kolekta Parafialna 

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

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



 

Czwarta Niedziela Adwentu - 20 grudnia 2020 
 
1. Powoli kończy się Adwent. Ufam, że większość naszych Parafian 
skorzystała z czasu łaski i dzięki sakramentowi pojednania przygotowała 
serce na spotkanie z nadchodzącym Panem.  
 Zewnętrzne oznaki przygotowań, takie jak czystość naszych domów i 
mieszkań, przygotowania do wieczerzy wigilijnej, są ważne, lecz waż-
niejsza jest troska o duchowe przygotowanie, żeby Pan Jezus mógł się 
spotkać z nami w czystości naszych serc, uporządkowanych relacjach i 
pokoju wokół nas. 
 

 Przychodzimy do świątyni w czwartą niedzielę Adwentu. Nasze 
serca z tęsknotą oczekują na Zbawiciela, którego przyjście jest 
już bliskie. Niech udział w dzisiejszej Mszy Świętej umocni nas w 
wiernym zachowaniu naszych adwentowych postanowień, a słowo 
Boże rozpali nasze serca. Przyjmijmy Komunię Świętą, która jest 
przedsmakiem nieba już tutaj na ziemi. 
 
2. W czwartą niedzielę Adwentu słowo Boże przypomina nam o Bożych 
obietnicach, które zawsze przewyższają ludzkie wyobrażenia.  
 Król Dawid, pełen wdzięczności i prostoty serca, chciał wybudować 
świątynię dla Arki Pana. Pan Bóg, patrząc na jego serce, obiecał mu 
wspaniałego potomka, o jakim nie mógłby nawet marzyć. Maryja nie 
zawahała się odpowiedzieć na słowa anioła podczas zwiastowania: 
„Niech mi się stanie!”. W pełnym zaufaniu przyjęła wolę Bożą, choć jej 
do końca nie rozumiała. 
 

 Dlatego i my wysłuchajmy z miłością słowo Boże. 
 
3. Roraty jeszcze w poniedziałek i środę o godz. 17:00. 
 

 Serdecznie zapraszam, szczególnie Tych, którzy jeszcze nie 
mieli okazji być na Roratach. 
 



4. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Zanim zasiądziemy do wiecze-
rzy, zadbajmy nie tylko o zachowanie tradycji postnego posiłku, lecz 
przede wszystkim, przez wspólną modlitwę, czytanie opisu narodzenia z 
Ewangelii św. Łukasza oraz łamanie się opłatkiem, stwórzmy w swoich 
domach przestrzeń, by Bóg mógł zagościć w naszym życiu.  
 W tym roku zapraszam Parafian i Gości na pasterkę wg naszych 
wcześniejszych zapisów na godzinę: 16:00, 22:00 lub 24:00. Zgodnie z 
tradycją naszych ojców będziemy się dzielić radością z Bożego Narodzenia. 
 

5. W sobotę 26 grudnia wspominamy św. Szczepana – pierwszego 
męczennika. W tym dniu Msze Święte według porządku niedzielnego: 
8:00, 9:00, 10:00 i 11:00. Zapraszam serdecznie. 
 

6. Już dziś informujemy, że wizytę duszpasterską, zwaną kolędą, w tym 
roku przeżyjemy zupełnie inaczej. W naszych planach Mszy św. zaraz po 
świętach, każdego dnia msza św. kolędowa za wypisane tam rodziny. 
 Odwiedzin tych tradycyjnych z ministrantami nie będzie. Jeśli, ktoś 
chce, lub odczuwa taką potrzebę, może zaprosić księdza do swego domu, 
do swojej Rodziny. Może być tak, że w danym dniu, ksiądz będzie tylko w 2-3 
domach – tam, gdzie konkretnie Rodzina o to księdza poprosiła. 
 Można już teraz zapraszać i umawiać się z Proboszczem na 
ewentualne odwiedziny kolędowe. W kościele każda Rodzina dostanie 
obrazki kolędowe oraz nasz Parafialny kalendarz, w którym zaznaczone 
są najważniejsze wydarzenia z życia naszej Parafii. 
 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia  życzymy 
obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. 
Miłej i błogosławionej niedzieli.  
 

8. Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej 
Rady Lekarskiej zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które 
przeszły chorobę COVID-19 o oddawanie osocza.  
 Jak czytamy w Apelu „Badania naukowe potwierdzając, że osocze 
ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ry-
zyko zgonu […]. Dawcą może być każdy ozdrowieniec.  
 Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia – do 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w (Opolu lub Raciborzu). 



9. Prośba Zarządu Funduszu Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej.  
 Zarząd Funduszu Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej zwraca się do 
duszpasterzy, a za ich pośrednictwem do wiernych, o wsparcie materialne, 
by Fundusz mógł także w przyszłym roku finansować projekty naszych 
misjonarzy. Głównym źródłem finansowanie Funduszu były zawsze zebrane 
w domach wiernych ofiary Kolędników Misyjnych lub ministrantów chodzą-
cych z duszpasterzami po kolędzie.  
 W tym roku takiej możliwości poproszenia o wsparcie w domach nie 
będzie. Przestrzenią kierowania takiej prośby do wiernych może być 
tylko kościół, a czasem m.in. Msze św. kolędowe lub inne nabożeństwa 
w okresie Bożego Narodzenia. Prosimy jednak, by w tym trudnym 
czasie nie zapominać o misjach i naszych misjonarzach . Numer 
konta Funduszu znajdziemy pod linkiem: 

https://diecezja.opole.pl/index.php/misje-biogramy/fundusz-pomocy. 
 

10. Betlejemskie Światło Pokoju.  
 Wzorem lat ubiegłych, dzięki zaangażowa-
niu środowisk harcerskich, do diecezji opolskiej 
dotrze Światło Pokoju z Betlejem. Centralne 
wydarzenie związane z przekazaniem Świa-
tła Pokoju odbędzie się w sobotę 19 grudnia 
o godz. 12.00 w katedrze opolskiej. Nabo-
żeństwu będzie przewodniczył opolski biskup 
pomocniczy Rudolf Pierskała. 
 Do naszej Parafii światełko Betlejemskie powinno dotrzeć we wtorek 
w godzinach popołudniowych – około godziny 15:00. Tradycyjnie już 
światło to, będzie wystawione w naszym kościele aż do Pasterki. 
 

11. W tym tygodniu patronuje nam: 
– w sobotę 26 grudnia – św. Szczepan, pierwszy męczennik, jeden z sied-
miu diakonów wybranych przez apostołów. 
 

 Boże, rozpalaj w nas miłość, abyśmy mogli przyjmować Pana Jezusa, 
który przychodzi do nas w drugim człowieku oraz w wydarzeniach dnia 
codziennego. Niech udział w tej Eucharystii umacnia nas w wiernym świad-
czeniu o miłości do sióstr i braci, których spotkamy. 

 
 

https://diecezja.opole.pl/index.php/misje-biogramy/fundusz-pomocy


Komunikat Biskupa Opolskiego 
o zbiórce ofiar na Fundusz Ochrony Życia 

 

 Boże Narodzenie, najpiękniejsze rodzinne święta, to nasze najgłębsze 
spotkanie z Jezusem - wcielonym Synem Bożym. Betlejem łączy niebo z 
ziemią, ale także sprowadza Boga między ludzi, uczy patrzeć na siebie 
wzajemnie oczami przepełnionymi miłością i uwrażliwia nasze serca na los 
najuboższych. Jezus przychodzi do nas jako ubogie Dziecię, by ludzkość 
mogła cieszyć się darem życia. 

Od 27 lat nasza Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia jest w pełni zaan-
gażowana, by każde poczęte życie chronić, otoczyć miłością, a matkom w 
trudnej sytuacji życiowej nieść pomoc i wsparcie. Przejmującym świadec-
twem tych starań i troski podkreślającej godność i świętość ludzkiego życia 
od samego poczęcia, są instytucje prowadzone przez Fundację: Dom Matki i 
Dziecka, Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy wraz z współpracujący-
mi z nim kilkunastoma rodzinami zastępczymi i Poradnia Diecezjalna.  

Od momentu powstania w 1993 roku Domu Matki i Dziecka z pomocy 
skorzystało ponad 1700 matek i dzieci. W tym roku otoczyliśmy opieką 31 
matek z dziećmi. Za pośrednictwem Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego, 
który w tym roku obchodzi 25 lecie istnienia, do adopcji trafiło 783 dzieci.  

W okresie pandemii pracownicy Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego czy-
nili wszystko, by trudny czas nie przedłużał procedur adopcyjnych i udało się 
15 dzieciom zapewnić bezpieczny dom, a kolejnych 14 w ciągu kilku najbliż-
szych tygodni znajdzie się też na stałe w kochających rodzinach. 

Służyć życiu to: modlić się, uczyć się, uczyć innych i nieść konkretną 
pomoc. Jednym z wyrazów konkretnej pomocy jest ofiara pieniężna skła-
dana w czasie Pasterki Bożego Narodzenia. I w tym roku, chociaż są tak 
wielkie ograniczenia, zebrana kolekta w całości będzie przeznaczona na 
wsparcie Domu Matki i Dziecka, ponieważ wymaga natychmiastowego, 
gruntownego remontu i rozbudowy. Pierwsze prace już się rozpoczęły. 

Polecam całe dzieło Fundacji Ochrony Życia Waszej pamięci modlitew-
nej, a wszystkim hojnym ofiarodawcom z serca dziękuję i błogosławię.  

 

Andrzej Czaja    
Biskup Opolski    


