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Zbliżający się nowy rok szkolny wydaje 
się być dobrą okazją, by w naszych roz-
ważaniach o modlitwach eucharystycz-
nych wskazać te, które zostały przygoto-
wane dla Mszy z udziałem dzieci. Pojawiły 
się one na początku lat siedemdziesiątych 
XX wieku, kiedy trwały prace nad przygo-
towaniem Dyrektorium o Mszach Świę-
tych z udziałem dzieci, prowadzone przez 
Kongregację Kultu Bożego. Postanowiono 
opracować trzy projekty nowych mo-
dlitw eucharystycznych dla dzieci w opar-
ciu o już znane teksty w Kanadzie, Francji 
i w Niemczech. Przyjęto zasadę, że ję-
zyk nowych modlitw musi się liczyć z po-
jęciami religijnymi dzieci, powinien uła-
twiać im udział we Mszy i przygotowywać 

do liturgii mszalnej z dorosłymi. Zdecydo-
wano też, że należy zachować zasadniczą 
strukturę i treść właściwe modlitwie eu-
charystycznej. Pierwsza modlitwa eucha-
rystyczna w Mszy z udziałem dzieci została 
zatytułowana: „Bóg naszym Ojcem”.  Jest 
ona przeznaczona dla dzieci najmłodszych. 
W sposób przystępny i obrazowy wyraża 
podstawowe prawdy wiary. Dziecko ma 
być pełne podziwu i wdzięczności za to 
wszystko, czym Bóg obdarzył człowieka. 
Stąd podziw dla słońca i gwiazd, światła 
i całego świata oraz wdzięczność za każdą 
formę życia. Najważniejsze jest jednak 
dziękczynienie Ojcu za dar Syna, przez któ-
rego Bóg stał się bliski człowiekowi. Prze-
jawiało się to w tym, że Chrystus uzdra-

wiał chorych, przebaczał 
grzechy, był przyjacielem 
ubogich i nieszczęśliwych, 
wreszcie ofiarował swe życie 
za zbawienie każdego czło-
wieka. Za te dzieła Bożej mi-
łości wyrażamy wdzięczność 
aklamacją: Tobie chwała na 
wieki. Następnie dziękczy-
nienie to dotyczy całego Ko-
ścioła – jesteśmy złączeni 
z ludźmi na całej ziemi, mo-
dlimy się razem z Papieżem, 
biskupem oraz Kościołem 

w niebie: Najświętszą Maryją Panną, Anio-
łami i Apostołami. Modlitwa ta przypo-
mina, że Msza św. jest ofiarą dziękczynną, 
a chleb i wino przynoszone do ołtarza są 
darem Boga (otrzymaliśmy od Ciebie) 
i dzięki mocy Ducha Świętego stają się Cia-
łem i Krwią Jezusa Chrystusa. Słowa usta-
nowienia dwukrotnie mówią o Wieczerzy 
Chrystusa z Apostołami, zawierają ważne 
przypomnienie, że we Mszy św. czynimy 
to, co Jezus Chrystus polecił nam czynić, 
głosząc w ten sposób Jego śmierć i zmar-
twychwstanie. Druga modlitwa (przezna-
czona dla dzieci starszych) zbudowana 
jest na centralnym temacie nauczania Je-
zusa Chrystusa o miłości Ojca do całego 
świata. Przejawem Jego miłości jest naj-
pierw stworzenie świata, który jest wielki 
i piękny, a następnie dar Syna, Jezusa Chry-
stusa; dzięki zjednoczeniu z Nim stajemy 

się dziećmi Bożymi i jedną rodziną. Za tę 
miłość Ojca uwielbiamy Go i dziękujemy 
Mu za nią (prefacja). Jezus nazwany jest 
przyjacielem dzieci i ubogich. On też uczy 
kochać Ojca i bliźnich, uwalnia serca ludzi 
od zła i nienawiści, które niszczą przyjaźń 
i czynią nieszczęśliwym. Doznając miło-
ści Boga polecamy mu tych, których bar-
dzo kochamy, których kochamy za mało, 
a także zmarłych. Tematem wiodącym 
trzeciej modlitwy jest dziękczynienie Bogu 
za wspólnotę i udział w otrzymanych od 
Niego dobrach oraz za to, co Bóg uczynił 
dla naszego zbawienia. Eucharystia jest ra-
dosnym wspomnieniem zbawczego dzieła 
Jezusa Chrystusa, w niej przeżywamy 
na nowo Jego śmierć i zmartwychwsta-
nie. Modlitwa wstawiennicza obejmuje 
wszystkich chrześcijan, aby wprowadzali 
pokój i nieśli innym radość. 

Msze Święte z udziałem dzieci –Msze Święte z udziałem dzieci –  ciąg dalszy ciąg dalszy ____________________________________________________________________

A. van Dyck, A. van Dyck, Pozwólcie dzieciom przychodzić do mniePozwólcie dzieciom przychodzić do mnie,,  ok. 1620 r.ok. 1620 r.

Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu 
NMP i rozważanie dla praktykujących nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii; takie przezna-

czenie kolekty będzie też w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję. 

Ogłoszenia diecezjalneOgłoszenia diecezjalne   ____________________________________________________ ____________________________________________________

 ▪ W dniach od 3 do 5 września na Górze Świętej Anny odbędą się spotkania z okazji 
28. rocznicy zainicjowania Spotkań Trzeźwościowych przy Sanktuarium św. Anny. 
Szczegółowe informacje znajdują się w gablotce. 

 ▪ W przyszłą niedzielę (5 września) o godz. 14.00 w kościele seminaryjnym pw. św. 
Jadwigi w Opolu zostanie odprawiona Msza św. w intencji wszystkich małżeństw 
obchodzących w tym roku swoją 25. rocznicę ślubu. Tegoroczna pielgrzymka ju-
bilatów podkreśli wartość Roku Rodziny, który ustanowił Papież Franciszek. 

 ▪ Biskup Opolski wystosował apel z prośbą o pomoc modlitewną i materialną dla 
uchodźców z Afganistanu, którzy przybędą do Polski. Jego treść znajduje się w za-
łączniku do niniejszego Informatora.



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

2929 sierpnia sierpnia  – – XXII NIEDZIELA ZWYKŁAXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † Permina Berbericha oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za †† rodziców Magdalenę i Emila, † męża Jana, †† dwie siostry 

Sonię i Krystynę, † szwagra Stanisława, †† z pokrewieństwa oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące 

  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny z okazji 
80. rocznicy urodzin i dla córki Gabrieli z okazji 60. rocznicy urodzin 
oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

  – modlitwa za roczne dziecko: Jagoda Madzia
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † Gabrielę Korzeńską [ofiarowana od koleżanek i kolegów z pracy]

30 sierpnia 30 sierpnia – poniedziałek
 19.00 – za †† z rodzin Wancke, Schulwitz, Wołowski i Kowolik

31 sierpnia 31 sierpnia – wtorek
 19.00 – za zmarłych w miesiącu sierpniu: śp. Marię Dobrowolską

1 września 1 września – środa — wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji opolskiej
 7.00 – za † męża i ojca Huberta Szulca w 3. rocznicę śmierci oraz †† z po-

krewieństwa

2 września 2 września – czwartek
 17.00 – Godzina święta
 18.00 – za † Annę Mandalka oraz † jej męża Wilhelma [ofiarowana od 

wnuczki]

3 września 3 września – piątek — wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za † męża Jana Skrzypca w 2. rocznicę śmierci

4 września 4 września – sobota 
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Rity z okazji 80. rocz-
nicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dziękujemy za obecność i głoszone dziś słowo Boże o. Michałowi Lepichowi ze 
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Ofiary za Kalendarze mi-
syjne na 2022 rok, które rozprowadza, są wsparciem dla misji.

 ▪ Okazja do spowiedzi świętej z racji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego, 
będzie w poniedziałek i wtorek od godz. 18.00 do 19.00.

 ▪ W środę (1 września) Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na spotkanie z no-
wym ks. wikariuszem z parafii św. Antoniego, ks. Piotrem Willnerem, które od-
będzie się o godz. 16.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.

 ▪ Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego serdecznie zapraszam dzieci i mło-
dzież oraz rodziców i wychowawców na Mszę św., którą będziemy sprawować 
w czwartek o godz. 18.00 – będzie to jednocześnie inauguracja tzw. Mszy św. 
szkolnych. Podczas Mszy św. zostaną poświęcone tornistry, zeszyty i przybory 
szkolne (nie tylko dzieciom z pierwszych klas).

 ▪ Od czwartku (2 września) Msze św. wieczorne w naszym kościele będą odpra-
wiane o godz. 18.00.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w intencji powo-
łań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. w duchu wyna-
grodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Najświętszego Serca 
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 14.00 – ślub: Natalia Orłowska i Michał Smykała
 15.30 – chrzest: Filiip Ziółkowski
 18.00 – za †† Marię i Karola Wojciechowskich, †† ich synów Jana i Joachima 

oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

55 września września  – – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁAXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † Alfreda Szenkel z okazji ziemskich urodzin oraz o Boże błogosła-

wieństwo i zdrowie w rodzinie
 10.30 – za †† rodziców Henryka i Annę Skrzypiec, †† z pokrewieństwa 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
  – chrzest: Oliwia Dorota Nowaczyk
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Jana Rosoła w 1. rocznicę śmierci


