
KIERMASZ – 18 ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA     /20 września/ 
Ks. Rafał Rusin – proboszcz z Grzędzina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

GAZETKA    PARAFII    ŚWIĘTEGO    URBANA    W    WĘDZINIE 
NR 41/435                    XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA                    4.10.2020 

Gazetka   do   użytku   wewnętrznego   członków   parafii 
 

 

 

 

JEDNA WERSJA  MODLITW 
 

 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 386. Zebrania Plenarnego, odbywającego się 

na Jasnej Górze zatwierdziła 28 SIERPNIA 2020 r. ujednolicone formuły popularnych 

modlitw, a także melodie dla polskiego przekładu sekwencji liturgicznych. W paź-

dzierniku, kiedy gromadzimy się w kościołach i kaplicach, również w domu z powodu 

choroby czy podeszłego wieku na modlitwie różańcowej, na zakończenie każdej 10-tki 

odmawia się tzw. akt strzelisty z Fatimy O mój Jezu… W różnych parafiach stosuje się 

też różne wersje tej modlitwy, gdzie można usłyszeć inne wyrazy tej modlitwy. Wy-

dział Duszpasterski Kurii Biskupiej w Opolu zaleca stosowanie w parafiach diece-

zji opolskiej poprawioną i przyjętą nową formułę tej często odmawianej modlitwy.  
 

W naszej parafii od 1 PAŹDZIERNIKA br. stosujemy wersję zatwierdzoną przez 

Konferencję Episkopatu Polski, dlatego proszę Parafian o przyswojenie sobie tej 

nowej wersji. Zmienione wyrazy są zaznaczone na czerwono. 
 

O mój Jezu – Akt strzelisty z Fatimy 
 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia 

piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szcze-

gólnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. 

  

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz 
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XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4.10. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MB Różań. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie w rodzinie PAWŁA i JADWIGI PAPROTNY z ok. 75 rocz. urodzin. 
 

10.00 – Za ++ rodziców Łucję i Wilhelma Kostorz, siostrę Brygidę Bundyra oraz teścia 
Stanisława Koper.  

 

14.30 – Różaniec w int. Parafian z Październi i Wędziny-Centrum, o zdrowie i ustanie epidemii. 
 

 

PONIEDZIAŁEK – 5.10. – Św. Faustyny Kowalskiej 
17.30 – Różaniec w int. Róży Różań. A. Kaczmarzyk. 
18.00 – Za ++ rodziców Jadwigę i Jerzego Kus, Gertrudę i Franciszka Kempa, dziadków, 

szwagra Romana i pokr. 
    

WTOREK – 6.10. 
17.30 – Różaniec w int. Róży Różań. M. Leschik.  
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie w rodzinie SYLWII i PIOTRA KULIBERDA. 
 

ŚRODA – 7.10. – N M P Różańcowej 
17.30 – Różaniec w int. Róży Różań. H. Wicher. 
18.00 – Do Anioła Stróża i MB Różań., z prośbą o opiekę, zdrowie i Dary Ducha Św.  

dla AMELII z ok. 10 rocz. urodzin i błog. B. w RODZINIE CHMIEL. 
   

CZWARTEK – 8.10. 
11.00 – Ślub rzymski: Gabriela Krawczyk i Kamil Ulfik. 
 

17.30 – Różaniec w int. Róży Różań. M. Wieczorek. 
 

18.00 – Za ++ męża i ojca Eugeniusza Osyra w 19 rocz. śm., ojca Ryszarda, teścia Jana 
oraz pokr. Osyra i Szopa. 

 

PIĄTEK – 9.10.  
17.30 – Różaniec w int. ministrantów, scholi, dzieci, młodzieży i rodziców. 
 

18.00 – /Szk/ Za ++ męża i ojca Teodora Lelonek w 3 rocz. śm., rodziców, pokr. z obu 
stron. Katecheza dla bierzmowańców z kl. 8 podstawówki. 

 
SOBOTA – 10.10. 
  6.30 – Różaniec w int. Starszych i Chorych – prowadzony przez Parafian. 
  

  7.00 – Do B. Op. i MB Uzdr. Chorych, o błog. B. i opiekę w rodzinie, o szczęśliwy prze-
bieg operacji i powrót do zdrowia w pewnej int. 

 
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.10. – 20  DZIEŃ  PAPIESKI  /kolekta paraf. gosp./ 
  8.00 – Za ++ rodziców Klarę i Józefa Wolny oraz Helenę i Edmunda Loose. 
 

10.00 – Za ++ rodziców Konrada i Janinę Lyko oraz z rodziny i pokr. 
 

14.30 – Ostatnie naboż. fatimskie – różaniec fatimski ze Św. Janem Pawłem II w int. Parafian  
z Domów Celnych, Kierocia i Róż Rózań., procesja ze świecami i figurą MB Fatimskiej. 
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1. Wolne intencje: 2.11. g.7.00, 18.12. g.17.00, 19.12. g.8.00, 24.12. g.7.00. Od dzisiejszej niedzieli 
przyjmuję intencje na 2021 r., najpierw jubileusze i rocznice, a od połowy października za ży-
jących i zmarłych z Waszych rodzin. Bóg Zapłać! 

2. Dziękuję Paniom, które dbają o czystość kościoła /Ł. Hadzik i J. Korzonek/. 
3. Kolekta na bieżące płatn., przed kościołem zbiórka na potrz. charytat. Stolicy Apostolskiej – 

Świętopietrze, w przyszłą niedzielę gospodarcza – Bóg Zapłać za wszystkie ofiary. W 2019 r. uda-
ło się wykonać: nowe krzyże /Lelonek, Sklorz/, renowacja kapliczki MB /Woś H./, montaż 
nierdzewnego napisu na krzyżu misyjnym z wybrukowaniem chodnika, oświetl. krzyża z ka-
pliczką /Szulc/ metalowy zestaw pogrzebowy, zakup figury MB Fatimskiej do kościoła, wy-
miana mikrofonów w kościele, renowacja drewnianego tabernakulum i 5 sztandarów, mon-
taż nierdzewnych poręczy na schodach kościoła, renowacja odpadającego tynku na 4 ścia-
nach chóru, renowacja murku klinkierowego od strony parkingu, podświetlenie całego 
obiektu kościoła /koszt parafialny!/, wymiana oświetleń bożonarodzeniowych, podświetle-
nie dawnego kościoła /koszt gminy!/, nowe figury do stajenki przy dawnym kościele, budo-
wa zadaszenia wejścia plebanii /od salki/, malowanie drewnianej podbitki zadaszeń wejść 
pleb. i dolnej fasady, wymiana bramy w budynku gosp.-garażowym, wymiana wentylatora 
w kaplicy pogrzeb., montaż nierdzewnych napisów na kaplicy z podświetleniem, montaż ry-
nien na kaplicy, renowacja betonowych słupków i płyt ogrodzenia cmentarza od parkingu – 
41 tys. zł. W ostatnich tygodniach w gazetkach zostały podane koszty inwestycji w latach  
2017-2019 z wyszczególnieniem potrzebnych remontów. W 2021 r. jest zaplanowane ze-
wnętrzne MALOWANIE KOŚCIOŁA, budynku gospodarczego oraz plebanii /ok. 70 tys. zł/. 

4. Dzisiaj o godz. 10.00 suma odpustowa w Borkach Wielkich. 
5. W tygodniu o godz. 17.30, a w niedziele o 14.30 zachęcam PARAFIAN na wspólnotową mo-

dlitwę różańcową w kościele w intencji Róż Różańcowych, szczególnie o zdrowie i ustanie epi-
demii. ZACHOWUJMY OSTROŻNOŚĆ: dezynfekcja rąk, maseczka i dystans społeczny! 

 

6. W piątek o g. 17.30 różaniec, Msza św. św. szkolna i katecheza w salce dla bierzmowańców z kl. 
8 z rozdaniem deklaracji i dzienniczków dla kandydatów. 

 

7. W sobotę od godz. 9.00 proszę mężczyzn o tradycyjne zebranie i przewiezienie darów do kla-
sztoru O. Franciszkanów w Borkach i klasztoru Sióstr Św. Józefa w Sierakowie: 

- Kierocie-Centrum: Pipa Ry., Kinscher, Pipa P., Tyrała R.  
- Grucki-Kowie: Bator R., Lelonek H., Huć P., Goinda K. 
- Marce: Loose R., Loose P. Bóg Zapłać za podzielenie się darami z bliźnimi! 

8. W sobotę godz. 11.30 spotkanie dla scholi. 
9. W następną niedzielę 20 Dzień Papieski ku czci Św. Jana Pawła II – przed kościołem corocz-

na zbiórka na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia – żywy pomnik Św. Jana Pawła II. W przed-
sionku Zespół Caritas będzie rozprowadzał KREMÓWKI PAPIESKIE zapakowane w specjalnych 
pudełkach jako CEGIEŁKA na malowanie kościoła /4 szt. 20 zł/.Pakowanie kremówek w sobo-
tę na plebanii przez zespół Caritas z zachowaniem zasad sanitarnych /maski, rękawiczki/.  
O godz. 14.30 ostatnie w tym roku naboż. fatimskie, różaniec fatimski, precesja ze świecami  
i figurą MB fatimskiej, którą niech poniosą 4 kobiety z Rodzin Szensztackich. Niech stanie 
również sztandar fatimski: kobiety z Róży Róż. p. Kaczmarzyk, sztandar młodzieżowy dziew-
częcy z kl. 8: W. Czaja i A. Sklorz, młodzieżowy chłopięcy z kl. 7: B. Dulok i K. Pawelczyk oraz 
dziecięcy z kl. 6: O. Krawczyk i E. Wicher. Służba przy sztandarze to nie przykry obowiązek! 

10. W sobotę 17 października br. organizujemy wyjazd na Pielgrzymkę Diecezjalną Róż Różań-
cowych na Górze Św. Anny. Zachęcam należących do Róż oraz innych Parafian, koszt od  
1 os. 30 zł, pielgrzymkę poprowadzi ks. Biskup Andrzej Czaja, zapisy w zakrystii. 

11. W październiku kończy się 5-letnia kadencja Rad Duszp. w diec. opolskiej /2015-2020/.  
Wybory na nową kadencję 2020-2025 rozpoczną się w diecezji w niedzielę 8 listopada br. 

12. Do nabycia jest Rycerz Niep., a w zakrystii kalendarze: parafialne jubileuszowe i rolnicze. 


