Prószków – Przysiecz g r u d z i e ń 2017 r.

Gazetka Parafialna
www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl

PIĄTEK 01.12.2017. I PIĄTEK MIESIĄCA
700 Ku czci Bożego Serca i za żyjących i ++ czcicieli NSPJ. Po mszy św. wystawienie Najświętszego
Sakramentu z litanią do Serca Pana Jezusa.
Przysiecz 1800 Do Serca Pana Jezusa o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Sowada. Po mszy św.
wystawienie Najświętszego Sakramentu z litanią do Serca Pana Jezusa.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 02.12.2017. I SOBOTA MIESIĄCA
700 W intencji zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu NMP.
800 Dzisiaj odwiedzin chorych w domach nie będzie, gdyż odbędą się one przez świętami - tj. w sobotę
16.12.br.
1700 Okazja do spowiedzi świętej - przed wystawionym Najświętszym Sakramentem
1730 Nabożeństwo do Matki Boskiej Prószkowskiej.
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: I) O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++ dziadków Marii
i Karola Golec, ++ rodziców Teresy i Franciszka Ptok i wszystkich ++ z pokrewieństwa. II) O Miłosierdzie
Boże i życie wieczne dla + męża i ojca Jerzego Bryla, jego ++ rodziców i teściów, + brata Gintera, + bratowej
Cecylii, ++ szwagierek Elfrydy i Jadwigi i ++ szwagrów Pawła i Henryka.
Podczas tej mszy św. poświęcimy opłatki wigilijne, które od tej pory można będzie nabywać w zakrystii,
składając dobrowolną ofiarę; można będzie również nabywać w zakrystii wigilijne świece Caritasu większe w cenie 12 zł za sztukę, a mniejsze w cenie 5 zł za sztukę
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

NIEDZIELA 03.12.2017. I NIEDZIELA ADWENTU poświęcone wczoraj opłatki wigilijne od tej pory
można będzie nabywać w zakrystii, składając dobrowolną ofiarę; można będzie również nabywać w
zakrystii wigilijne świece Caritasu - większe w cenie 12 zł za sztukę, a mniejsze w cenie 5 zł za sztukę
700 w języku niemieckim: Zur goettlichen Vorsehung in einer bestimmten Intention
945 O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla ++ rodziców Pelagii i Bronisława Włodarczak, Reginy i
Leona Szewczyk oraz ++ braci Romana i Stanisława i wszystkich ++ z tych rodzin.
1115 Msza św. dla dzieci z rodzicami: I) Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i z
prośbą – za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę,
błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Pauliny z okazji 18. rocznicy urodzin. II) Do Boskiej Opatrzności w
podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą – za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św.
Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Urszuli i Kazimierza z okazji 60tej rocznicy urodzin.
1530 Nieszpory adwentowe. W trakcie nabożeństwa nastąpi zmiana tajemnic modlitwy różańcowej na miesiąc
grudzień dla członków naszych Róż Różańcowych.
1600 Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą – za wstawiennictwem Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla
Krystyny z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
Przysiecz 830 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++ rodziców Heleny i Piotra Ochmann, + męża Alfreda
Buhl, ++ Róży i Jerzego Ochmann, + siostry Krystyny i wszystkich ++ z rodziny Gajda, Ochmann, Buhl,
Odelga
Przysiecz 1400 Koronka do Miłosierdzia Bożego z nabożeństwem do św. Jana Pawła II i modlitwą o
uzdrowienie. W trakcie nabożeństwa nastąpi zmiana tajemnic modlitwy różańcowej na miesiąc grudzień dla
członków Róży Różańcowej.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
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PONIEDZIAŁEK 04.12.2017.
700 Roraty: O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++ Apolonii i Piotra Owcorz, + syna Krzysztofa i ++
rodziców Zofii i Rocha Hennek.
Przysiecz 1800 Roraty: O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++ Elżbiety i Manfreda Giersz, ++ rodziców i
wszystkich ++ z rodzin Giersz, Hadasz i Machura oraz dla dusz w czyśćcu cierpiących. (z.)
____________________________________________________________________________________________________________________________________

WTOREK 05.12.2017.
700 Roraty: I) O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++ Łucji i Gerarda Klosa i dla ++ z rodzin Klosa i
Urbacka. (z.) II) O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + matki Jolanty Pilawki w 8 rocznicę śmierci
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ŚRODA 06.12.2017. WSPOMNIENIE ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA
700 Roraty: O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + męża i ojca Józefa Zaja, + brata Grzegorza Zaja oraz dla
wszystkich ++ z rodzin Zaja i Wieszala.
Pomologia godz. 1030:Adwentowa nauka rekolekcyjna dla młodzieży z opłatkiem (także dla nauczycieli) i
okazja do spowiedzi św. – o. dr Henryk Kałuża SVD
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

CZWARTEK 07.12.2017. WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
1800 Roraty: O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + matki Elżbiety Klimas, ++ dziadków Anastazji i
Romana Pietruszka, ++ cioci Marii i Łucji, ++ wujków Kurta i Romana oraz + kuzynki Marii.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

PIĄTEK 08.12.2017. UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
700 Roraty: Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą – za wstawiennictwem Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie w
rodzinie Ladra.
Prószków 1800 Roraty: O Boże błogosławieństwo dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców (podczas mszy
św. poświęcenie medalików dla dzieci pierwszokomunijnych).
Przysiecz 1800 Roraty: O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++ rodziców Elżbiety i Eryka Barton, + ojca
Gerharda Przybylla i ++ dziadków.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 9.12.2017.
700 Roraty: O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++ rodziców Ignacego i Marii Sadlo, rodziców Anastazji i
Pawła Sobek, brata Rudolfa Sobek i ++ z rodziny Klosa i dusz w czyśćcu cierpiących
1700 Okazja do spowiedzi świętej - przed wystawionym Najświętszym Sakramentem
1730 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: I) O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + męża i ojca
Marka Kimmel, ++ rodziców Róży i Herberta Okoń i + teścia Leona, + szwagra Józefa i dla wszystkich ++ z
pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Kimmel i Kasperek. II) Do Boskiej
Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą – za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Brygidy Tenus z
okazji 60 rocznicy urodzin, dla jej męża i całej rodziny. III) O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + Teresy
Fikus w pierwszą rocznicę śmierci, dla jej ++ rodziców i pokrewieństwa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

NIEDZIELA 10.12.2017. II NIEDZIELA ADWENTU(dzisiaj kolekta specjalna na zamierzone remonty w
kościele parafialnym w Prószkowie)
700 O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla ++ Jadwigi i Stanisława, + brata Adama i o zdrowie w
rodzinie Fuchs.
945 Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą – za wstawiennictwem Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Marii
Sarga z okazji kolejnej rocznicy urodzin
1115 Msza św. dla dzieci z rodzicami: I) Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i z
prośbą – za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę,
błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Łukasza z okazji rocznicy urodzin. II) O Miłosierdzie Boże i wieczne
zbawienie dla ++ rodziców Heleny i Piotra, ++ z rodziny i dla dusz w czyśćcu cierpiących.
1530 Nieszpory adwentowe.
1600 O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla + ojca i brata …??? Niemczyk i dla ++ z rodzin Niemczyk,
Zieliński i Bajek.
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Przysiecz 830 O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla ++ z rodziny Wójcickich i Sokołowskich, a dla
żyjących z tych rodzin o Boże błogosławieństwo i zdrowie.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

PONIEDZIAŁEK 11.12.2017.
700 Roraty: Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą – za wstawiennictwem Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla
Aleksandry i Zbigniewa Socha z okazji rocznicy urodzin i dla ich dzieci.
Przysiecz 1800 Roraty: O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla + żony i matki Krystyny Mrohs i dla +
syna i brata Waldemara Mróz, dla ++ rodziców Marii i Józefa Szyndzielorz, ++ rodziców Gertrudy i Augustyna
Mróz i dla + szwagra.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

WTOREK 12.12.2017.
700 Roraty: O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla ++ rodziców Barbary i Czesława Rduch, ++
dziadków Ireny i Alojzego Siedlaczek, ++ z pokrewieństwa, a dla żyjących z rodziny o Boże błogosławieństwo
i zdrowie. (z.)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ŚRODA 13.12.2017.
WSPOMIENIE ŚW. ŁUCJI, DZIEWICY I MĘCZENNICY
700 Roraty: O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla + Małgorzaty Miller i ++ z rodziny
______________________________________________________________________________________________________________________________________

CZWARTEK 14.12.2017. WSPOMNIENIE ŚW. JANA OD KRZYŻA, KAPŁANA I DOKTORA
KOŚCIOŁA
00
18 Roraty: I) Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą – za wstawiennictwem
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Marii Orlikowskiej z okazji 60-tej rocznicy urodzin. II) O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie
dla + mamy Marii Mika, ++ dziadków Gertrudy i Teodora Krawiec i + Jana Mika
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

PIĄTEK 15.12.2017.
700 Roraty: Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą – za wstawiennictwem
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Marysi z okazji 15 rocznicy urodzin.
Prószków 1130 Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą – za wstawiennictwem
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Dyrekcji, Pracowników i Współpracowników Nadleśnictwa Prószków i ich Rodzin oraz do
Miłosierdzia Bożego o wieczne zbawienie dla ++ Pracowników i Współpracowników Nadleśnictwa Prószków
Przysiecz 1800 Roraty: O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++ rodziców Zofii i Teodora Sporin, + siostry
Krystyny i ++ z pokrewieństwa, a dla żyjących o Boże błogosławieństwo i zdrowie.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 16.12.2017.
700 Roraty: O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla ++ rodziców Gizeli i Pawła Kaleta, + brata Adriana,
++ dziadków Lukaszek i + teścia Manfreda Barcz.
800 Przedświąteczne odwiedziny chorych w Prószkowie i Przysieczy.
Prószków 1630 Przedświąteczna spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych - przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem.
1730 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla + matki Marty
Seidel w rocznicę śmierci, + poległego ojca Maksymiliana, + męża Jana Matuszek i wszystkich zmarłych z
rodziny (z.)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

NIEDZIELA 17.12.2017. III NIEDZIELA ADWENTU (GAUDETE)
700 Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą – za wstawiennictwem Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie
Janickich.
945 I) O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + ojca Pawła Chudala w 12 rocznicę śmierci, + matki Albiny,
++ dziadków i pokrewieństwo, a dla żyjących z rodziny o Boże błogosławieństwo i zdrowie. II) Do Boskiej
Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą – za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie oraz dla +
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męża Ireneusza Wójcik, ++ rodziców Franciszki i Antoniego, ++ teściów Klotyldy i Jana, + Józefa Rajchert
oraz ++ z pokrewieństwa, + Krystyny Kręcichwost, + Genowefy Nocoń oraz ++ z pokrewieństwa, ++
sąsiadów, ++ przyjaciół i dusz opuszczonych.
1115 Msza św. dla dzieci z rodzicami: I) Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i z
prośbą – za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę i
błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Mieczysławy z okazji 70 rocznicy urodzin oraz o zdrowie dla dzieci i
wnuków. II) Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski w kończącym się roku 2017 i z
prośbą – za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę i
błogosławieństwo Boże i zdrowie w nadchodzącym roku dla rodziców, dzieci i wnuków w rodzinie Józefa
Wójcik (obchodzi on dzisiaj rocznicę urodzin)
1530 Nieszpory adwentowe.
1600 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++ rodziców Elżbiety i Józefa Piechota w rocznicę śmierci, dla
++ teściów Marii i Stanisława Jurkiewicz i dusz, o których nikt nie pamięta.
Przysiecz 830 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + ojca Konrada Wieczorek, matki Hildegardy, braci
Gintera i Rajnarda, siostry Urszuli i ++ z pokrewieństwa Wieczorek, Wocka
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

PONIEDZIAŁEK 18.12.2017.
700 Roraty: Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą – za wstawiennictwem Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie w
rodzinie Świerc i o życie wieczne dla zmarłych z tej rodziny.
Przysiecz 1700 Przedświąteczna spowiedź św. dla wszystkich - przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem.
Przysiecz 1800 Roraty: O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + Elżbiety Giersz (z okazji 85 rocznicy
urodzin) (z.)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

WTOREK 19.12.2017.
700 Roraty: O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla + Andrzeja Orlikowskiego w 27. rocznicę śmierci,
dla ++ Doroty i Jadwigi Kolebaczów, ++ Apolonii, Antoniego i Jana Idasiaków.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

ŚRODA 20.12.2017.
700 Roraty: O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla + Heleny Nowak (od Jadwigi Gąsior z rodziną) (z.)
Prószków 1700 Przedświąteczna spowiedź św. dla wszystkich - przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

CZWARTEK 21.12.2017.
Prószków 1700 Przedświąteczna spowiedź św. dla wszystkich - przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem.
1800 Roraty: I) Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą – za wstawiennictwem
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Elwiry Kesler z okazji urodzin i dla całej rodziny. II) Do Serca Pana Jezusa o Boże
błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Łebedyńskich, Louis i Klacza.
PIĄTEK 22.12.2017.
700 Roraty O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++ rodziców i dziadków Antoniny i Kazimierza Kot,
Bronisławy i Józefa Biernackich, + cioci Marianny Stęplowskiej, + siostry Krystyny Kubrak i +brata Józefa
Kot.
Prószków i Przysiecz 1630 Przedświąteczna spowiedź św. dla wszystkich - przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem.
Prószków 1800 Roraty: wolna intencja
Przysiecz 1800 Roraty: O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++ rodziców Ryszarda i Marii Wocka, siostry
Łucji, Jana i Eryka Klemm, wszystkich ++ z pokrewieństwa Wocka, Klemm i Snober
______________________________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 23.12.2017.
700 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++ z rodzin Urbacka i Kühn oraz dla dusz w czyśćcu cierpiących.
Prószków 800-900 Przedświąteczna spowiedź św. – głównie dla powracających z zagranicy
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Prószków 1600 Przedświąteczna spowiedź św. dla wszystkich - przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem
1730 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i z
prośbą – za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę,
błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Elwiry i Rajmunda Urbacka.
NIEDZIELA 24.12.2017. IV NIEDZIELA ADWENTU; WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO
700 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++ rodziców Agnieszki i Jana Kurpierz oraz + Agnieszki Lazar.
945 Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą – za wstawiennictwem Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Ewy i
Adama z okazji imienin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Gąsiorek, Góra, Ziemlewski
1115 Msza św. dla dzieci z rodzicami: Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą
– za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę,
błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Sadło. (z.)
Przysiecz 830 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++ rodziców Agnieszki i Jana Kurpierz, Łucji i Karola
Kiehl, ++ dziadków z obu stron, ++ szwagrów Józefa Henek i Wilibalda Kala, ++ Małgorzaty Knosala i
Romana Pers i całego dalszego pokrewieństwa.
Dzisiaj w Prószkowie Mszy św. popołudniowej nie ma !

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
MSZA W NOCY – NIEDZIELA 24.12.2017
Przysiecz 2130 Pasterka (kolekta na Dom Samotnej Matki w Opolu) (kazanie – ks. Prałat)
I) Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże i zdrowie dla naszych
ogrodników z rodzinami, a mianowicie: pp. Micek, Kupisiewicz, Doroty Skoreckiej, Roessler, Kurpierz i Szot,
którzy w ciągu roku ofiarowali kwiaty, bądź krzewy ozdobne dla naszego kościoła w Przysieczy (od Księdza
Prałata – z wielkiej wdzięczności!).
II) O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + ojca Marcin Lellek, ++ dziadków Antoniny i Gerarda Machura,
++ Eryki i Alfreda Lellek i wszystkich ++ z rodziny Lellek, Machura i Wocka.
Prószków 2300 Pasterka I) W intencji Parafian (kolekta na Dom Samotnej Matki w Opolu) (kazanie – ks.
Prałat)
II) Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą – za wstawiennictwem Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże dla żyjących z rodzin
Chmiel, Garbas i Bryzik oraz do Miłosierdzia Bożego o wieczne zbawienie dla zmarłych z tych rodzin.
MSZA W DZIEŃ – PONIEDZIAŁEK 25.12.2017.
(kazania – ks. Prałat)
800 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla +męża i ojca Franciszka, ++ rodziców Łucji i Augustyna Grzyska,
++ rodziców Franciszki i Jana Janecko i wszystkich ++ z tych rodzin.
1115 Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i za wstawiennictwem Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże i zdrowie dla
naszych ogrodników z rodzinami, a mianowicie: pp. Janiny i Waleriana Holinej, pp. Kariny i Tomasza Holinej,
p. Ireny Mateuszuk, pp. Alicji, Piotra i Wojciecha Stępniów i p. Doroty Skoreckiej, którzy w ciągu roku
ofiarowali kwiaty dla naszego kościoła parafialnego w Prószkowie (od Księdza Prałata – z wielkiej
wdzięczności!).
Przysiecz 930 Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą – za wstawiennictwem
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i
zdrowie w rodzinie Mross i o dary Ducha Świętego dla dzieci oraz o życie wieczne dla + ojca Georga i + matki
Marianny Baron. (z.)
Dzisiaj w Prószkowie Mszy św. popołudniowej nie ma !
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

WTOREK 26.12.2017.
DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
- ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
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700 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + Agnieszki Adamaszek oraz dla dusz w czyśćcu cierpiących.
945 Przez wstawiennictwo Matki Bożej i Anioła Stróża prosząc o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Pawła
Wójcika z okazji urodzin i dla Rafała Wójcika z okazji I rocznicy urodzin oraz o Miłosierdzie Boże i wieczne
zbawienie dla + dziadka Herberta Bujalla w rocznicę śmierci, ++ pokrewieństwa i dla dusz w czyśćcu
cierpiących. A po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka Rafała Wójcika.
1115 Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i za wstawiennictwem Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże i zdrowie dla
Szafirowych Jubilatów Eugenii i Mieczysława Kuźmińskich w 45-tą rocznicę ślubu, dla ich dzieci,
wnuków i całej rodziny. Podczas mszy św. chrzest dziecka Weroniki Pitio.
Przysiecz 830 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + matki Heleny Kumor w 6. rocznicę śmierci oraz dla
++ rodziców z obu stron, a dla żyjących z rodziny o Boże błogosławieństwo
Prószków 1400 Nabożeństwo kolędowe z zespołem Proscauer Echo
Dzisiaj w Prószkowie Mszy św. popołudniowej nie ma !
____________________________________________________________________________________________________________________________________

ŚRODA 27.12.2013. ŚWIĘTO ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY
700 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + siostry Czesławy Foldyna w pierwszą rocznicę śmierci i dla jej +
męża Karola. (z.)
CZWARTEK 28.12.2013.
ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW
30
Przysiecz 8 W intencji dzieci z Przysieczy z błogosławieństwem.
Prószków 900 W intencji dzieci z Prószkowa z błogosławieństwem.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

PIĄTEK 29.12.2017.V DZIEN W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
700 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + Manfreda Wejda, + syna Jerzego, ++ rodziców, ++ siostry i brata
i wszystkich ++ z tej rodziny. (z.)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 30.12.2017. VI DZIEN W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
700 wolna intencja
1700 Okazja do spowiedzi świętej - przed wystawionym Najświętszym Sakramentem
1730 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: wolna intencja
_________________________________________________________________________________________
NIEDZIELA 31.12.2017. NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY; WSPOMNIENIE ŚW. SYLWESTRA,
ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU
700 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + męża i ojca Józefa Sowada, ++ rodziców Łucji i Maksymiliana
Jarosch oraz Stefanii i Józefa Sowada, a dla żyjących o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.
945 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + Emilii Nycz w rocznicę śmierci (z.)
1115 Msza św. dla dzieci z rodzicami: I) Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i za
wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II z prośbą o dalszą opiekę i
błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Dobranowskich. II) Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za
otrzymane łaski i za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II z prośbą o
dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże i zdrowie w pewnej intencji.
1530 Nieszpory niedzielne.
1600 Msza św. na zakończenie Starego Roku I) Za Parafian II) O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla +
męża Józefa Rzany w rocznicę śmierci i dla ++ rodziców z obu stron (podczas tej mszy św. koncelebrowanej
wszyscy idziemy na ofiarę)
Przysiecz 830 O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla + Heleny Kupisiewicz.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

PLAN ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH (KOLĘDY) - 2017/2018
Czym są odwiedziny duszpasterskie zwane kolędą?
Celem kolędy jest wspólna modlitwa z duszpasterzem o Boże błogosławieństwo w rodzinie na cały rok,
a także okazja do rozmowy duszpasterskiej o problemach wiary i kwestiach moralnych, ważnych dla
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rodziny, a także o sprawach parafialnych. Przyjmując kapłana wyrażamy chęć zaproszenia Jezusa w naszą
codzienność. Prosimy, by przygotować na tę wizytę: stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapalone świece –
symbol obecności Chrystusa. Przy okazji kolędy będzie można zamówić msze św. na nowy rok 2018.
Proszę zatem przygotować wypisane na kartkach intencje i przekazać je nam w czasie odwiedzin
duszpasterskich.
Plan tegorocznej kolędy, która obejmie Przysiecz i tę część Prószkowa, w której przed rokiem nie było
kolędy, jest następujący.
Data
27.12.2017
28.12.2017
29.12.2017
30.12.2017
02.01.2018
03.01.2018
04.01.2018
05.01.2018
06.01.2018

Dzień
środa
czwartek
piątek
sobota
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

PRÓSZKÓW
Ulice
Zamkowa oprócz nr 19
Rynek
Lipowa, Akacjowa
Krasickiego, Słoneczna, Stawowa
Korfantego, Eichendorffa
Szkolna, Kopernika
Szpitalna, Osiedle Kasztanowe, Polna, Młyńska
Opolska
Stara Kuźnia, Zielona

Rozpoczęcie
godz. 1500
godz. 1500
godz. 1500
godz. 900
godz. 1500
godz. 1500
godz. 1500
godz. 1500
godz. 1300

****

Drodzy Parafianie !
„Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty…” (Ga 4,4).
Święta Bożego Narodzenia ukazują nam zadziwiającą miłość Boga do nas, ludzi. Zsyłając bowiem
na ziemię swego Syna, który stał się człowiekiem, zechciał On w ten sposób być Emmanuelem, czyli
„Bogiem z nami”. Życzymy Wam, aby Bóg, który wybrał ludzką rodzinę, jako miejsce swego
przyjścia na ziemię, zamieszkał i w Waszych rodzinach, aby darzył Was zdrowiem, radością,
miłością i pokojem. Niech przeżywanie Bożego Narodzenia będzie prawdziwym świętem radości
również w gronie rodzinnym i niech się wyrazi w symbolu przełamania się opłatkiem wigilijnym i w
złożeniu sobie nawzajem z serca płynących życzeń.
Tego Wam życzą Wasi duszpasterze
ks. prałat Andrzej Hanich,
ks. wikary Piotr Reimann
i ks. kapelan Aleksander Janecki
***

„Jest w moim kraju zwyczaj,
że w dzień wigilijny
przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie
ludzie gniazda wspólnego
łamią chleb biblijny
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie"
(C.K. Norwid)

Obrzęd wieczerzy wigilijnej w rodzinie
O zmroku w dzień Wigilii, odświętnie ubrani, przy wyłączonym telewizorze (!!!),
gromadzimy się (stajemy) wokół stołu wigilijnego. Jeden z domowników zapala świecę
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stojącą na stole i mówi: Światło Chrystusa! Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą
dzięki!
Następnie ojciec lub matka lub ktoś inny z domowników czyta fragment Ewangelii
o Bożym Narodzeniu.
Słowa Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2,1-14):
„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby
przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się
wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby
dać się zapisać, każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei, z miasta
Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził
z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była
brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie,
gdyż nie było dla Nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu
pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł
Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się wystraszyli. Lecz
anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie
udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo
zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na
wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania»”. Oto słowo Pańskie.
Wszyscy odpowiadają: Chwała Tobie, Chryste!
Następnie jeden z domowników odmawia następującą „Modlitwę powszechną”:
Dziś w Betlejem narodził się Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Módlmy się
wspólnie, aby nasze spotkanie przy stole wigilijnym w Jego Imię zrodziło w nas
nowe nadzieje, otwarło serca i umocniło w miłości.
Opłatek jest symbolem dzielenia się dobrocią. Módlmy się, abyśmy umieli
kochać się wzajemnie, pomagali sobie i dzielili się otwarcie radościami i smutkami.
Ciebie prosimy… Wszyscy: Wysłuchaj nas Panie!
Choinka jest obrazem rajskiego drzewa obfitości. Módlmy się o Boże
błogosławieństwo na nadchodzący rok w naszej pracy, nauce, w życiu osobistym.
Ciebie prosimy…
Pierwsza gwiazdka przypomina nam mędrców, którzy szukali Mesjasza.
Módlmy się, abyśmy mieli odwagę szukać prawdy, żyć w szczerości i otwartości na
innych ludzi. Ciebie prosimy…
Świeca jest symbolem Chrystusa, który jest naszym światłem. Prośmy Boga,
abyśmy potrafili być dla innych wsparciem, bliskich ogrzewali ciepłem życzliwości,
a dla wszystkich innych stali się drogowskazem w dobrym postępowaniu. Ciebie
prosimy…
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Puste miejsce przy stole przypomina nam o osobach będących w potrzebie.
Módlmy się, abyśmy chcieli i umieli pomagać innym, byśmy nie żyli tylko dla
siebie. Módlmy się również za tych, którzy byli pośród nas i już odeszli do Pana,
aby obdarzył ich życiem wiecznym. Ciebie prosimy…
Stół wigilijny łączy i umacnia. Módlmy się o jedność dla całej naszej rodziny
i siłę w trwaniu razem. Ciebie prosimy…
A teraz zanieśmy do Boga słowa modlitwy, której nauczył nas Jezus
Chrystus: Ojcze nasz…(można ponadto odmówić albo modlitwę: Anioł Pański… albo:
Zdrowaś Maryjo…oraz Chwała Ojcu…i Wieczne odpoczywanie ….)
Modlitwa końcowa: Panie Jezu, Ty narodziłeś się w Betlejem, pomóż i nam
dzisiaj narodzić się na nowo w łasce Bożej, byśmy jako rodzina umieli żyć w
zgodzie i prawdzie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Teraz każdy z każdym dzieli się opłatkiem i składa życzenia. Następnie zasiadamy
do stołu i przystępujemy do spożywania potraw wigilijnych. Pod koniec wieczerzy warto
zaśpiewać kolędy. Można też obdarować się upominkami położonymi pod choinką – „od
Dzieciątka Jezus”.
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