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4. Modlitwa za innych przyniesie ci radość 
 

Taka forma troski zostanie nagrodzona. Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie moment spo-
tkania z braćmi i siostrami, za których się modliłeś? Jak się poczujesz wiedząc, że skro-

mną modlitwą tak bardzo im pomogłeś? Wchodząc do nieba wielu z nich będzie podcho-

dzić do nas, dziękując nam – powiedział arcybiskup Fulton Sheen – Zapytamy: Kim oni 

są?, a oni odpowiedzą: biedną duszą z czyśćca, za którą się modliłeś. Małe poświęcenie 

podjęte w trakcie życia ziemskiego będzie z pewnością docenione przez wszystkich cier-
piących. 
 

5. To wcale nie jest takie trudne 

 

Modlitwa za dusze w czyśćcu jest całkiem prosta, w zasadzie jest ona tak łatwa, że nie ma 
żadnej wymówki usprawiedliwiającej naszą niechęć. Pacierz za duszę może być tak nie-

skomplikowany, jak krótkie: Wieczne odpoczywanie, racz mu/jej dać Panie, a światłość 

wiekuista niechaj mu/jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen. Możemy dodać kró-

tkie błaganie w trakcie spożywania codziennego posiłku: Pobłogosław Panie te dary, któ-

re nam dałeś… A także wszystkie dusze, które od nas odeszły, przez miłosierdzie Boże, 

niech odpoczywają w pokoju. Dlaczego mielibyśmy nie odmawiać takiej modlitwy ka-

żdego dnia? 

 

Z darem w modlitwie – ks. proboszcz 
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IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.01. /kolekta INWESTYCYJNA/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę, 

zdrowie pomyślność w rodzinie MAGDALENY JONEK oraz za ++ z rodziny. 
 

10.00 – Za ++ rodziców Annę i Henryka Skowronek, Alojzego Kubosz, siostrzenicę Iwonę 
oraz ++ z obu stron. 

 

 

11.30 –Za ++ rodziców Piotra i Gertrudę Piontek, Urszulę Haładaj – od D. Hermańskiej. 
 

PONIEDZIAŁEK – 1.02. – Zmiana tajemnic w Różach Różańcowych 
17.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i zdrowie dla NATANA z ok. urodzin oraz całej rodziny KULIBERDA.   

WTOREK – 2.02. – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO – MB Gromnicznej 
  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdro-

wie w rodzinach JELONEK i SERAFIN oraz za + ojca Jerzego Serafin. Błog. gromnic. 
 

 

17.00 – Za + Jerzego Gaida – od Róży męskiej B. Sklorz. Błog. gromnic. Błog. Św. Błażeja. 
   

ŚRODA – 3.02. – Św. Błażeja 
  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla KORNELII ROJ z ok. urodzin oraz rodzin ROJ i PIECHOTA.  
  Błog. Św. Błażeja. 
 

 

I CZWARTEK – 4.02. – Czcimy Najświętszy Sakrament 
17.00 – Za ++ Piotra Leschik, 3 braci, siostrę, dziadków Piotra i Józefę oraz dusze w czyść-

cu cierpiące – od siostrzeńca Joachima Odoj. Naboż. o powołania do Służby w Kościele. 
 

I PIĄTEK – 5.02. – Św. Agaty, czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 
  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różań. RYSZARDA CHMIEL. Naboż. do NSPJ. 

Błog. wody i chleba. 
 

16.30 – Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży. 
 

17.00 – /Szk/ Za + Pawła Paprotny – od sąsiadów z Kowia. Błog. wody i chleba. 
  

I SOBOTA – 6.02. – Św. Pawła Miki i Towarzyszy, czcimy Niepokalane Serce NMP 
  7.30 – Różaniec wynagradzający za grzechy i zniewagi Sercu Maryi i Jezusa. 
  8.00 – Do Niep. Serca NMP o nowe powołania kapł., zak. i mis. oraz ++ kapłanów i oso-

by zakonne – od Róży Różań. R. Chmiel. Naboż. do Niep. Serca Maryi. 
 

  9.30 – Odwiedziny Chorych Parafian. 
 
 

15.00 – /Msza św. chrzcielna/ Do B. Op. i Św. Aniołów Stróżów o błog. B., opiekę i zdrowie 
dla NADII ŁUCJI SZWED /z Październi/ i MARCELINY EWY STRÓŻYK /z Kowia/ w dniu 
przyjęcia Sakramentu Chrztu Św. oraz ich rodziców i chrzestnych. 

 

 

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 7.02. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie w rodzinie JERZEGO KRAWCZYK oraz Dary Ducha Św. dla córek z rodzi-
nami, wnuków i prawnuka KUBUSIA. 

 

10.00 – Za ++ Parafian i dusze w czyśćcu cierpiące – of. ze skarbonki. 
 

11.30 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie dla Jubilatki KLARY MARZETZ z ok. 80 rocznicy urodzin oraz dary Du-
cha Św. dla męża, dzieci, wnuków i prawnuków. 
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1. Rekolekcje Wielkopostne od Środy Popielcowej 17-21 luty br., poprowadzi franciszkanin  
O. IGNACY SZCZYTOWSKI, proboszcz parafii Św. Paschalisa w Raciborzu-Płonia. 
 

2. Terminy I Komunii Świętej: 9 maja 2021 r., 15 maja 2022 r. 
 

3. Wolne intencje: 16.02. g.17.00, 18.02. g.8.00, 19.02. g.18.00, 20.02. g.18.00, niedziela 21.02. 
g.11.30, niedziela 28.02. g.11.30, niedziela 7.03. g.11.30, 9.03. g.17.00, 10.03. g.17.00, 11.03. 
g.17.00, 13.03. g.8.00, niedziela 14.03. g.11.30, 15.03. g.17.00, 16.03. g.17.00, 17.03. g.17.00, 
18.03. g.17.00, 19.03. g.17.00, 30.03. g.18.00. Proszę rezerwować w zakrystii. 

 

4. Dziękuję Parafianom za pomoc w rozbiórce stajenek i choinek, Paniom za sprzątanie kościoła 
/M. Woś i G. Wieczorek/ oraz za dary na stół plebanijny. 

 

5. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary inwestycyjne, za tydzień na bieżące płatn. /w 2021 r. instytucje diece-
zjalne – Kuria Biskupia i Seminarium Duchowne w Opolu, tzw. ryczałt  4300 zł/. 

 

6. We wtorek Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej, błogosławieństwo świec 
gromnic, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, przed kościołem coroczna zbiórka na klaszto-
ry klauzurowe. Po wieczornej Mszy św. już będzie udzielane błogosławieństwo Św. Błażeja. 

 

7. W środę po Mszy św. porannej błog. Św. Błażeja chroniące przed chorobami gardła. 
 

8. W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zmiana tajemnic w 9 różach różańc.  
 

9. W piątek po Mszach św. błogosławieństwo chleba i wody ku czci Św. Agaty. 
 

10. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św., w piątek o godz. 16.30 dla dzieci i młodzieży, 
o 17.00 Msza św. szkolna. 

 

11. Do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość dla dzieci i Rycerz Niepokalanej dla Róż Różańcowych. 
 

12. Zleciłem 2 firmom malarskim z diecezji opolskiej przygotowanie kosztorysów malowania 
zewnętrznej elewacji kościoła, wieży i budynku gospodarczego /renowacja pęknięć tynku 
ścian i ubytków tynku wieży, czyszczenie fug klinkru wokół okien, przy rynnach i dolnej czę-
ści cokołu/ oraz malowania plebanii. Prace zostały wstępnie zgłoszone w Kurii Biskupiej. 
 

13. W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami niemałej liczby pogrzebów Parafian i niebawem 
może się już wypełnić rząd grobów przy środkowym chodniku z prawej strony. Wtedy ten rząd 
będzie trzeba wypełnić za krzyżem, w stronę końca cmentarza. Dopiero po jego wypełnieniu 
rozpoczniemy nowy drugi rząd grobów i odtąd będziemy się trzymać pewnego porządku, aby 
rozpocząć od końca cmentarza, gdzie jest sporo wolnego miejsca. Przypomnę, że cały cmentarz 
jest poświęcony i każde miejsce jest godne, aby pochować Zmarłych. Proponuję w przyszłości  
decydować się bardziej na groby głębinowe, które zajmują mniejszą powierzchnię, tym bar-
dziej, że teren cmentarza to piasek, nie ma wód gruntowych i wilgoci! Na naszym cmenta-
rzu nie obowiązuje rezerwacja miejsca i żadne opłaty rezerwacyjne miejsca! 

 

14. W tym roku były proboszcz parafii, KS. ANDRZEJ GÓRA obchodzi 40 rocznicę święceń ka-
płańskich /wyświęcony 17.05.1981 r., lat 64/. W związku z tym, że Wędzina to ostatnia parafia 
jego posługi proboszczowskiej, w naszym kościele chciałby odprawić swoją Mszę św. Jubile-
uszową. Jako proboszcz nie widzę żadnych przeciwwskazań. Radnych parafii poprosiłem, aby 
zaopiniowali tę propozycję. Konkretny termin zostanie podany po jego ustaleniu. 

 

15. W Urzędzie Gminy Ciasna są przyjmowane zgłoszenia par małżeńskich /mieszkańcy gminy/, 
które w tym roku obchodzą 50, 55, 60 i 65-lecie pożycia małżeńskiego. 

 


