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Początek roku szkolnego wiąże 
się często z wprowadzaniem 
nowych planów oddziaływania 
duszpasterskiego lub przywra-
caniem tych, których zrealizo-
wać się nie udało. Wśród takich 
tematów dwa dotyczą wspól-
nych modlitw i celebracji litur-
gicznych w naszym kościele. Po 
pierwsze, kwestia głoszonego 
codziennie Słowa Bożego. Do-
tąd starałem się dzielić jakimś 
żywym komentarzem do czy-
tań mszalnych w ramach wpro-
wadzenia na początku Mszy św., które 
niekiedy przeciągało się burząc właściwy 
rytm liturgii (przepisy stanowią tak: „Po 
pozdrowieniu ludu kapłan albo diakon lub 
świecka osoba usługująca może w bardzo 
krótkich słowach wprowadzić wiernych 
w treść Mszy świętej danego dnia”). Te-
raz będę się starał czynić to we właściwym 
„miejscu”, czyli po Ewangelii. Tym bardziej, 
że gorąco zachęcają do codziennych homi-
lii pasterze Kościoła, potwierdzając wska-
zania zawarte w Ogólnym wpro wa dzeniu 
do Mszału rzymskiego: „Homilia, będąca 
częścią liturgii, jest bardzo zalecana: sta-
nowi bowiem pokarm konieczny dla pod-
trzymania chrześcijańskiego życia. Winna 
być wyjaśnieniem jakiegoś aspektu czytań 

Pisma świętego albo innego tekstu spo-
śród stałych lub zmiennych części Mszy da-
nego dnia, z uwzględnieniem zarówno ob-
chodzonego misterium, jak i szczególnych 
potrzeb słuchaczy. Homilię winien z zasady 
głosić kapłan celebrujący. Może on ją zlecić 
kapłanowi koncelebrującemu lub niekiedy, 
zależnie od okoliczności, także diakonowi, 
nigdy zaś osobie świeckiej. (…) W niedziele 
i obowiązujące święta homilię należy głosić 
podczas wszystkich Mszy sprawo wanych 
z udziałem ludu; można ją opuścić jedynie 
z bardzo ważnego powodu. Bardzo zaleca 
się głoszenie homilii w innych dniach (…)”.
Po drugie, już od ponad roku opubliko-
wane są ujednolicone przez Konferen-
cję Episkopatu Polski modlitwy w języku 

polskim. Ich jednakowe brzmienie przyczy-
nia się do harmonijnego odmawiania we 
wspólnocie i to niezależnie od regionu lub 
kościoła, w którym gromadzą się wierni. 
W tym miejscu zwrócę uwagę tylko na nie-
które z tych modlitw, a pozostałe będę po-
dawał przy stosownych okazjach. Na po-
czątek uwaga na temat Modlitwy Pańskiej 
(Ojcze nasz), a właściwie jej zakończenia, 
czyli końcowego „Amen”. Powinno ono 
być używane tylko w formułach pozalitur-
gicznych, np. w Różańcu NMP lub Koronce 
do Bożego Miłosierdzia itp. Opuszcza się je 
w formułach liturgicznych, gdzie po Modli-
twie Pańskiej następuje inna oracja skiero-
wana do Boga Ojca, np. podczas nieszpo-
rów na zakończenie próśb. 
Ujednolicone brzmienie otrzymała modli-
twa często odmawiana po każdym dzie-
siątku różańca, czyli tzw. Akt strzelisty z Fa-
timy. Słowa są następujące:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grze-
chy, zachowaj nas od ognia piekiel-
nego, zaprowadź wszystkie dusze do 
nieba i dopomóż szczególnie tym, 
którzy najbardziej potrzebują Two-
jego miłosierdzia.
Kolejna modlitwa, którą często odma-
wiamy wspólnie wraz z innymi modlitwami 

w Godzinie Miłosierdzia, zwykle po Ko-
ronce do Bożego Miłosierdzia (w „Drodze 
do nieba” jest podana pod numerem 716 
w starej wersji), brzmi następująco:

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Naj-
świętszego Serca Jezusowego jako 
zdrój Miłosierdzia dla nas – ufam Tobie. 

Na zakończenie wskażę jeszcze na mo-
dlitwę uwielbienia Najświętszego Sakra-
mentu, tzw. „Modlitwę Anioła” z Fatimy:

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam 
Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Pro-
szę Cię o przebaczenie dla tych, którzy 
w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwiel-
biają, Tobie nie ufają i Ciebie nie mi-
łują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu 
i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze 
cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenaj-
droższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Je-
zusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach 
całego świata jako wynagrodzenie za 
zniewagi, świętokradztwa i obojętność, 
którymi jest On obrażany. Przez nie-
skończone zasługi Jego Najświętszego 
Serca i przez przyczynę Niepokalanego 
Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawró-
cenia biednych grzeszników.
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 ▪ Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, zaś do koszyka 
przy wyjściu z kościoła – zgodnie z prośbą Biskupa Opolskiego – można złożyć 
dar dla uchodźców z Afganistanu. W przyszłą niedzielę kolekta będzie przezna-
czona na zakup koniecznego wyposażenia remontowanego domu dziennego po-
bytu dla seniorów. Serdecznie dziękuję. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności śp. Jacka Kęsego, lat 63, zam. 
na Górze Świętej Anny (pogrzeb odprawiliśmy w czwartek). Wieczny odpoczynek 
racz Mu dać Panie…



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

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

6 sierpnia 6 sierpnia – poniedziałek
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Reginy z okazji 70. rocz-
nicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

7 sierpnia 7 sierpnia – wtorek
 19.00 – za †† rodziców Czesława i Katarzynę Kalińskich, † siostrę Bogu-

sławę i jej † męża, †† dziadków z obu stron

8 września 8 września – środa — święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla syna Bernarda z okazji 
60. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

9 września 9 września – czwartek
 18.00 – za † ojca Jerzego Kitaszewskiego, †† dziadków Annę i Józefa Boro-

dyn oraz † wujka Czesława i dusze w czyśćcu cierpiące

10 września 10 września – piątek
 18.00 – za † mamę Adelajdę Hruzik w kolejną rocznicę śmierci, † ojca Hel-

muta i †† dziadków z obu stron

11 września 11 września – sobota 
 14.00 – chrzest: Amelia Bucka
 18.00 – za †† Annę i Alojzego Szczodrok, †† Waleskę i Marię Sojka, †† Erne-

stynę i Ericha Małek oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Od wczoraj (4 września) gościmy w naszej parafii diakona Damiana Wieczorka, po-
chodzącego z parafii Bierawa. Jego posługa, która będzie trwała do 26 września 
br., stanowi zwyczajną formę odbywania praktyk duszpasterskich w ramach stu-
diów w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu. Życzymy 
mu, aby – zgodnie z wolą przełożonych – mógł doświadczyć w naszej wspólnocie 
zaangażowania i żywotności Kościoła oraz okazji do osobistego rozwoju ducho-
wego na drodze do przejęcia sakramentu święceń w stopniu prezbitera.

 ▪ Dzisiaj biskupi polscy kierują do wiernych list pasterski zapowiadający uroczystość 
beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Elżbiety Marii Czackiej pt. „Połączyła 
ich świętość”. Publikujemy go w całości jako załącznik do niniejszego Informatora.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się spotkanie ministrantów oraz kandydatów do tego grona.

 ▪ Również w czwartek o godz. 18.45 zapraszam na spotkanie rodziców dzieci, które 
pragną przygotować się i przystąpić do Pierwszej Komunii św. w 2022 r. w naszym 
kościele. Tematem będzie m.in. ustalenie harmonogramu celebracji liturgicznych 
(np. z wręczaniem różańców, modlitewników „Droga do nieba”) oraz przedsta-
wienie ogólnych wymagań stawianych dzieciom i inne sprawy organizacyjne. 

 ▪ Od czwartku do niedzieli Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają 
na Wielki Odpust Kalwaryjski ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. W programie 
m.in.: w sobotę, godz. 7.30 – obchody kalwaryjskich, godz. 19.00 – nabożeństwo ze 
świecami; w niedzielę, godz. 7.00 – Dróżki Maryjne, godz. 10.30 – Suma odpustowa.
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1212 września września  – – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁAXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla mamy Marii z okazji 
urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za †† rodziców Mariannę i Stefana Krawczyk, †† trzy siostry, 
†† dwóch braci oraz †† dziadków z obu stron 

  – modlitwa za roczne dziecko: Alicja Roter
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † męża Henryka Gola, †† teściów Elfrydę i Antoniego, † matkę Jó-

zefę Nawój oraz †† z pokrewieństwa z obu stron


