Prószków – Przysiecz g r u d z i e ń 2018 r.

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

SOBOTA 01.12.2018. I SOBOTA MIESIĄCA
700 W intencji zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu NMP.
800 Dzisiaj nie ma odwiedzin chorych – odbędą się one tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w sobotę
22 grudnia.
Prószków 930 - Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z kl. III gimnazjum
Prószków 1000 - Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z klas VI, VII, VIII
Prószków 1300 Chrzest dziecka Jakuba Wieja (bez Mszy św.)
1700 Okazja do spowiedzi św. przed niedzielą.
1730 Nabożeństwo do Matki Boskiej Prószkowskiej.
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: I) O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla + mamy Janiny
i dla + ojca Piotra. II) O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla ++ rodziców Apolonii i Józefa Rozkosz, ++
dwóch sióstr, ++ dwóch braci, ++ bratowych, ++ pięciu szwagrów, ++ teściów Malorny, + siostry zakonnej
Albiny Kaleta i dusz opuszczonych.
Podczas tej mszy św. poświęcimy opłatki wigilijne, które od tej pory można nabywać w zakrystii,
składając prezy tym dobrowolną ofiarę; można również nabywać w zakrystii wigilijne świece Caritasu większe w cenie 12 zł za sztukę, a mniejsze w cenie 5 zł za sztukę
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

NIEDZIELA 02.12.2018. I NIEDZIELA ADWENTU poświęcone wczoraj opłatki wigilijne można już
nabywać w zakrystii, składając dobrowolną ofiarę; można 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: W pewnej intencji. (I. Odelga)
945 O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla ++ dziadków Marii i Karola Golec, ++ rodziców Teresy i
Franciszka Ptok, oraz wszystkich ++ z rodzin Golec i Ptok.
1115 Msza św. dla dzieci z rodzicami: O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla + brata Tadeusza
Kolebacz.
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 Smykała z okazji rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny.
Przysiecz 830 O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla ++ Teresy i Alfreda Buhl, Róży i Jerzego Ochman
oraz wszystkich zmarłych z rodzin Gajda, Ochman, Buhl i 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.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

PONIEDZIAŁEK 03.12.2018. WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, PREZBITERA
700 Roraty: O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla ++ rodziców Apolonii i Piotra Owcorz, + syna
Krzysztofa, ++ rodziców Zofii i Rocha Hennek.
Przysiecz 1800 Roraty: O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla ++ rodziców Hildegardy i Alfreda Klosa,
Gertrudy i Henryka Niestrój, bratowej Teresy, ++ z pokrewieństwa Klosa, Niestrój, Cieślik, Golec i dusz
opuszczonych.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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WTOREK 04.12.2018.
700 Roraty: O Miłosierdzie Boże i życie wieczne w gronie zbawionych w niebie dla + Andrzeja
Basamanowicza w 1 rocznicę śmierci.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ŚRODA 05.12.2018.
700 Roraty: O Miłosierdzie Boże i życie wieczne w gronie zbawionych w niebie dla ++ Łucji i Gerarda Klosa i
dla ++ z rodzin Klosa i Urbacka. (z.)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

CZWARTEK 06.12.2018. WSPOMNIENIE ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA; I CZWARTEK MIESIĄCA
1800 Roraty: O Boże miłosierdzie i życie wieczne w gronie zbawionych w niebie dla + Teresy Fikus w drugą
rocznicę śmierci, dla jej zmarłych rodziców i pokrewieństwa. Po mszy św. wystawienie Najświętszego
Sakramentu z modlitwą o nowe powołania do kapłaństwa i zakonu z naszej parafii.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

IĄTEK 07.12.2018. WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA; I PIĄTEK
MIESIĄCA
700 Roraty: Ku czci Bożego Serca i za żyjących i ++ czcicieli NSPJ. Po mszy św. wystawienie Najświętszego
Sakramentu z litanią do Serca Pana Jezusa.
Przysiecz 1800 Roraty: O Boże miłosierdzie i życie wieczne w gronie zbawionych w niebie dla + Hildegardy
Szymaniec (w 30 dni po śmierci). Po mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu z litanią do Serca Pana
Jezusa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 08.12.2018.
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
00
7 Roraty: W intencji zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu NMP.
1700 Okazja do spowiedzi św. przed niedzielą.
1730 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: 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 Marysi Sarga z okazji rocznicy urodzin. II) O Boże miłosierdzie i
życie wieczne w gronie zbawionych w niebie dla + męża i ojca Jerzego Bryla z okazji rocznicy urodzin, dla
jego ++ rodziców, ++ teściów, + brata, + bratowej, + szwagierki i ++ szwagrów, a dla żyjących o
błogosławieństwo Boże i zdrowie. Podczas Mszy św. poświęcenie medalików dla dzieci pierwszokomunijnych.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

NIEDZIELA 09.12.2018. II NIEDZIELA ADWENTU (kolekta specjalna na zakup opału do obydwu
naszych kościołów - w Prószkowie i Przysieczy)
700 O Boże miłosierdzie i życie wieczne w gronie zbawionych w niebie dla ++ rodziców Marii i Ignacego
Sadlo, ++ rodziców Anastazji i Pawła Sobek, + brata Rudolfa Sobek oraz ++ z rodzin Klosa i dusz w czyśćcu
cierpiących.
945 O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla ś.p. Księdza Erharda Heinricha (od mieszkańców ulicy Zamkowej) (z.)
1115 Msza św. dla dzieci z rodzicami: O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla + brata Marka oraz ++
rodziców Stanisławy Ludwika Vogelgesang.
1530 Nieszpory adwentowe.
1600 W intencji Łukasza z okazji rocznicy urodzin – o Boże błogosławieństwo i o zdrowie.
Przysiecz 830 O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla + męża Jan, ++ rodziców Danuty i Michała, ++
teściów Heleny, Michała i Alfreda i ++ dziadków z obu stron.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

PONIEDZIAŁEK 10.12.2018.
700 Roraty: O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla + Floriana Czech, ++ Agnieszki i Róży Urbacka, ++ z
rodzin Heinisch, Czech, Urbacka, Kurpierz i Sowada.
Przysiecz 1800 Roraty: O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla ++ rodziców Rozalii i Huberta Ramola, +
siostry Weroniki, ++ szwagra Jerzego, + Józefa Wotzka, + bratowej Urszuli, ++ cioci Elżbiety i Heleny, ++
dziadków i całe pokrewieństwo Ramola, Sowada oraz dla dusz w czyśćcu cierpiących.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

WTOREK 11.12.2018.
700 Roraty: O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla + Marka Kulik w 30 dni po śmierci.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ŚRODA 12.12.2018.
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700 Roraty: wolna intencja
______________________________________________________________________________________________________________________________________

CZWARTEK 13.12.2018. WSPOMNIENIE ŚW. ŁUCJI, DZIEWICY I MĘCZENNICY
Pomologia godz. 1030 Adwentowa nauka rekolekcyjna dla młodzieży z opłatkiem (także dla nauczycieli)
– o. dr Henryk Kałuża SVD (trzeba mu to przypomnieć !!)
1800 Roraty: O Boże miłosierdzie i życie wieczne w gronie zbawionych w niebie dla + matki Elżbiety Klimas,
++ dziadków Anastazji i Romana Pietruszka, ++ cioci Marii i Łucji, ++ wujka Romana i Kurta oraz zmarłej
kuzynki Marianny.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

PIĄTEK 14.12.2018. WSPOMNIENIE ŚW. JANA OD KRZYŻA, KAPŁANA I DOKTORA
KOŚCIOŁA
700 Roraty: wolna intencja
Przysiecz 1800 Roraty: O Boże miłosierdzie i życie wieczne w gronie zbawionych w niebie dla + Hildegardy
Szymaniec (od rodziny Janikula, w zamian za wieniec).
______________________________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 15.12.2018.
DZISIAJ OD GODZ. 8.00 DO 11.00. ZBIÓRKA DARÓW DLA
PODOPIECZNYCH DOMU SAMOTNEJ MATKI I DZIECKA W ZOPOWYCH ORAZ DOMU
DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN W BIELICACH
700 Roraty: wolna intencja
Przysiecz 1300 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 Gertrudy z okazji 85-tej rocznicy urodzin, dla jej dzieci, wnuków i prawnuków.
1700 Okazja do spowiedzi św. przed niedzielą.
1730 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: O Boże miłosierdzie i życie wieczne w gronie zbawionych w
niebie dla + matki Marty Seidel w kolejną rocznicę śmierci, poległego ojca Maksymiliana oraz + męża Jana
Matuszek i wszystkich ++ z pokrewieństwa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

NIEDZIELA 16.12.2018. III NIEDZIELA ADWENTU (GAUDETE)
700 wolna intencja
945 O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla ++ rodziców Albiny i Pawła Chudala, ++ rodziców Jadwigi i
Wiktora Czura, ++ dziadków i pokrewieństwo.
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 Józefa Wójcik z okazji 70-tej rocznicy urodzin, dla jego rodziny, dzieci i
wnuków. 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 dziecka Amelki Klimas z okazji 1-szej rocznicy urodzin, dla jej rodziców, chrzestnych, dziadków i
całej rodziny. Po mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka Amelki Klimas.
1530 Nieszpory adwentowe.
1600 O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla ++ rodziców Elżbiety i Józefa Piechota w rocznicę śmierci, +
+ teściów Marii i Stanisława Jurkiewicz, + szwagierki Haliny Stępień, ++ dziadków z obu stron i wszystkich
dusz potrzebujących pomocy.
Przysiecz 830 wolna intencja
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

PONIEDZIAŁEK 17.12.2018.
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
męża Waleriana Holinej z okazji rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny.
Przysiecz 1800 Roraty: O Boże miłosierdzie i życie wieczne w gronie zbawionych w niebie dla + ojca Konrada,
+ matki Hildegardy, ++ braci Rainarda i Gintera, + siostry Urszuli Ramola oraz ++ z pokrewieństwa Wieczorek
i Wocka.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
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WTOREK 18.12.2018.
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 Krystyny z okazji 80. rocznicy urodzin oraz dla Herberta z okazji 82. rocznicy urodzin
______________________________________________________________________________________________________________________________________

ŚRODA 19.12.2018.
700 Roraty: O Miłosierdzie Boże i życie wieczne w gronie zbawionych w niebie dla + żony i mamy Urszuli
Cieślik w pierwszą rocznicę śmierci oraz dla ich ++ rodziców i rodzeństwa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

CZWARTEK 20.12.2018.
1800 Roraty: O Boże miłosierdzie i życie wieczne w gronie zbawionych w niebie dla ++ rodziców i dziadków
Antoniny i Kazimierza Kot, ++ Bronisławy i Józefa Biernackich, + cioci Marianny Stemplowskiej, + brata
Józefa Kot i + siostry Krystyny Kubrak.
PIĄTEK 21.12.2018.
1800 Roraty: O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + Andrzeja Orlikowskiego, ++ Doroty i Józefa, + Józefa,
+ Jadwigi, + Tadeusza Kolebacz, ++ Apolonii i Antoniego Idasiak.
Przysiecz 1800 Roraty: O Boże miłosierdzie i życie wieczne w gronie zbawionych w niebie dla ++ rodziców
Marii i Ryszarda Wocka, + Henryka Sznober, + siostry Łucji, i ++ z rodzin Wocka – Klemm i Sznober oraz dla
dusz w czyśćcu cierpiących.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 22.12.2018.
700 wolna intencja
800 Przedświąteczne odwiedziny chorych.
1700 Okazja do spowiedzi św. przed niedzielą.
1730 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: O Boże miłosierdzie i życie wieczne w gronie zbawionych w
niebie dla + Janiny Gonska.
NIEDZIELA 23.12.2018. IV NIEDZIELA ADWENTU
700 w języku niemieckim: Zur goettlichen Vorsehung in einer bestimmten Intention
945 intencja wolna
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 dla Marii Cuda z okazji 60 rocznicy urodzin i dla całej rodziny.
1530 Nieszpory adwentowe.
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 Andrzeja z okazji 50 rocznicy urodzin i dla całej rodziny.
Przysiecz 830 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 Maximiliana i Alberta, dla ich rodziców i dziadków.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

PONIEDZIAŁEK 24.12.2018. WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO
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, opiekę
Anioła Stróża i zdrowie dla Ewy i Adama z okazji imienin oraz w rodzinie Gąsiorek, Ziemlewski i Góra

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
MSZA W NOCY – PONIEDZIAŁEK 24.12.2018
Przysiecz 2130 Pasterka (kolekta na Dom Samotnej Matki w Opolu)
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 ogrodników
z rodzinami, a mianowicie: pp. Jadwigi i Leszka Micek, Moniki Lellek, Doroty Skoreckiej, Roessler, Renaty
4

Galus, Reginy i Jana Kurpierz, Elżbiety i Krzysztofa Szot, którzy w ciągu roku ofiarowali kwiaty, bądź krzewy
ozdobne dla naszego kościoła w Przysieczy (od Księdza Proboszcza – z wielkiej wdzięczności).
II) O Boże miłosierdzie i życie wieczne w gronie zbawionych w niebie dla ++ ojców Reinholda Szmolke i
Norberta Goetz, + brata Jerzego, + szwagra Arnolda Wiesner i wszystkich ++ z pokrewieństwa Szmolke i
Goetz.
Prószków 2300 Pasterka I) W intencji Parafian (kolekta na Dom Samotnej Matki w Opolu)
II) O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla + taty Engelberta Mika w pierwszą rocznicę śmierci i dla +
mamy Marii Mika w kolejną rocznicę śmierci.
MSZA W DZIEŃ – WTOREK 25.12.2018.
800 wolna intencja
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
ogrodników z rodzinami, a mianowicie: pp. Janiny i Waleriana Holinej, pp. Kariny i Tomasza Holinej, p. Ireny
Mateuszuk, pp. Alicja, Piotr i Wojciech Stępień i p. Doroty Skoreckiej, którzy w ciągu roku ofiarowali kwiaty
dla naszego kościoła parafialnego w Prószkowie (od Księdza Proboszcza – z wielkiej wdzięczności).
Przysiecz 930 O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla + matki Heleny Kumor w 7 rocznicę śmierci oraz
dla zmarłych rodziców z obu stron, a dla żyjących z rodziny o Boże błogosławieństwo i zdrowie
Dzisiaj w Prószkowie Mszy św. popołudniowej nie ma !
____________________________________________________________________________________________________________________________________

ŚRODA 26.12.2013. DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
- ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
(poświęcenie owsa – będzie ono poporcjowane w niedużych woreczkach – do zabrania dla ptactwa
domowego, kanarków, papug, królików i innych zwierzątek chowanych w domu – trzeba to
przygotować)
00
7 wolna intencja
945 Przez wstawiennictwo Matki Bożej i Anioła Stróża prosząc o błogosławieństwo i zdrowie dla Pawła
Wójcika z okazji rocznicy urodzin oraz o miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla + dziadka Herberta Bujalla
w rocznicę śmierci, ++ pokrewieństwa i dusz w czyśćcu cierpiących. (z.)
1115 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.
Przysiecz 830 O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla + Teresy Buhl w 1 rocznicę śmierci.
Dzisiaj w Prószkowie Mszy św. popołudniowej nie ma !
______________________________________________________________________________________________________________________________________

CZWARTEK 27.12.2013.
Prószków 1800 intencja wolna

ŚWIĘTO ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

PIĄTEK 28.12.2018.
ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW
30
Przysiecz 8 W intencji dzieci z Przysieczy z błogosławieństwem.
Prószków 900 W intencji dzieci z Prószkowa z błogosławieństwem.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 29.12.2018. V DZIEN W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
700 wolna intencja
1700 Okazja do spowiedzi św. przed niedzielą.
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 dla Rafała Lellek z okazji 40 rocznicy urodzin i dla córki Martyny z okazji 7
rocznicy urodzin.
_________________________________________________________________________________________
NIEDZIELA 30.12.2018. NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
700 wolna intencja
945 wolna intencja
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1115 msza św. dla dzieci z rodzicami: O Boże miłosierdzie i życie wieczne w gronie zbawionych w niebie dla
+ męża i ojca Gintera Trzeciok, + syna Jerzego oraz dla ++ z rodziny.
1530 Nieszpory kolędowe.
1600 wolna intencja
Przysiecz 830 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 Szmolke, a dla ++ o wieczne zbawienie w niebie.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

PONIEDZIAŁEK 31.12.2018. WSPOMNIENIE ŚW. SYLWESTRA, ZAKOŃCZENIE STAREGO
ROKU
700 wolna intencja
1600 Msza św. na zakończenie Starego Roku I) Za Parafian II) O Boże miłosierdzie i życie wieczne w gronie
zbawionych w niebie dla + męża i ojca Józefa Rzany w 18 rocznicę śmierci i ++ rodziców z obu stron (podczas
tej mszy św. koncelebrowanej wszyscy idziemy na ofiarę)

PLAN ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH (KOLĘDY) obejmie ona w tym roku tylko część parafii
(pozostała część parafii będzie miała kolędę w przyszłym roku).
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 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 2019.
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.
PRZYSIECZ
Data
27.12.2018
28.12.2018
29.12.2018

Dzień
czwartek
piątek
sobota

Ulice
Leśnik, Łąkowa, Strażacka, domy przy stawie
Opolska, Polna
Szkolna, Cegielniana, Strzelecka

Rozpoczęcie
godz. 1400
godz. 1400
godz. 1000

PRÓSZKÓW
30.12.2018
02.01.2019
03.01.2019

niedziela
środa
czwartek

04.01.2019

piątek

05.01.2019
06.01.2019
12.01.2019

sobota
niedziela
sobota

Pomologia
Osiedle Parkowe
Zamkowa 19, Daszyńskiego (od OKiS), ul. Daszyńskiego
(od pp. Tischbierek), Osiedle Leśne
Kościuszki, bloki przy ul. Daszyńskiego,
ul. Daszyńskiego (od. pp. Kucharskich) w stronę Zimnic
Obora
Grzybowiec
Wybłyszczów

godz. 1600
godz. 1600
godz. 1600
godz. 1600
godz. 1000
godz. 1330
godz. 1000

***
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
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„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. proboszcz
ks. wikary Piotr Reimann
i ks. kapelan Aleksander Janecki
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