Prószków – Przysiecz k w i e c i e ń 2018 r.

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

NIEDZIELA 1.04.2018. NIEDZIELA WIELKANOCNA,
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
Prószków 630 Rezurekcja – Za Parafian.
945 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + męża i ojca Eryka Dobis w 3 rocznicę śmierci,
jego ++ rodziców oraz ++ z rodziny Burghardt.
1115 msza św. dla dzieci z rodzicami: I) O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + taty
Zygmunta Mazur w drugą rocznicę śmierci oraz dla wszystkich ++ z rodzin Mazur i Nowak.
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 dary Ducha Świętego i
dalszą opiekę Anioła Stróża dla dzieci Blanki Zofii Gęsickiej i Ryszarda Jerzego Lipińskiego
z okazji chrztu św. oraz o zdrowie i pomyślność dla ich rodzeństwa, rodziców, chrzestnych,
dziadków i pokrewieństwa. Podczas mszy św. chrzest dwojga dzieci: Blanki Zofii Gęsickiej i
Ryszarda Jerzego Lipińskiego.
Przysiecz 830 Rezurekcja: wolna intencja
Dzisiaj w Prószkowie nieszporów i mszy św. popołudniowej o godz. 1600 nie ma.

PONIEDZIAŁEK 2.04.2018. PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
(kolekta na Katolicki Uniwersytet Lubelski)
00

7 wolna intencja
945 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + męża i ojca Edwarda Janetzko, a dla żyjących
z tych rodzin o Boże błogosławieństwo i zdrowie
1115 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 Teresy w 40-tą rocznicę urodzin, dla jej męża i
dzieci oraz rodziców, a dla + ojca Jerzego Bryla o miłosierdzie Boże i życie wieczne. II) O
Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + Mirosława Bilskiego w drugą rocznicę śmierci.
Przysiecz 830 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + siostry Anny Piechaczek, ++
rodziców, + męża Georga Mross i wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusz w czyśćcu
cierpiących.
Dzisiaj w Prószkowie nieszporów i mszy św. o godz. 1600 nie ma.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

WTOREK 3.04.2018.
700 wolna intencja

WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY

__________________________________________________________________________________________

ŚRODA 4.04.2018. ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY
700 wolna intencja
Przysiecz 1100 Ślub rzymski: Czesława Popiłko (Mąkoszyce) i Ginter Krobok (Przysiecz).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CZWARTEK 5.04.2018.
I CZWARTEK MIESIĄCA; CZWARTEK W OKTAWIE
WIELKANOCY
Prószków 1330 Ślub rzymski: Aleksandra Baran (Kędzierzyn-Koźle) i Tomasz
Matusiński (Praszka).
1

Prószków 1800 Przez wstawiennictwo Matki Bożej i Anioła Stróża dla Michała Wójcik z
okazji 10 rocznicy urodzin oraz do Bosskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Wójcik. (z.) Po mszy św.
wystawienie Najświętszego Sakramentu z modlitwą o nowe powołania do kapłaństwa i zakonu z
naszej parafii.
Chrząszczyce 1730 – Ksiądz Biskup Paweł Stobrawa udzieli sakramentu bierzmowania 15rgu młodzieży z klasy 3 gimnazjalnej z naszej parafii. Młodzież ta i świadkowie
bierzmowania powinni być w Chrząszczycach już o godz. 1630. Przy tej okazji w
Chrząszczycach konwent wielkanocny księży dekanatu prószkowskiego
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PIĄTEK 6.04.2018. I PIĄTEK MIESIĄCA ; PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
Prószków 700 I) Ku czci Bożego Serca i za żyjących i ++ czcicieli NSPJ. II) O Miłosierdzie
Boże i życie wieczne dla ++ teściów Zofii i Józefa Marona, + Waltraud Majer, ++ Elżbiety i
Waltera Heuer, + Norberta Marona, + Herberta Majsner, ++ Anny i Pawła Kulik i ++ z
pokrewieństwa. Po mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu z litanią do Serca Pana
Jezusa.
Przysiecz 1800 wolna intencja
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 7.04.2018.
I SOBOTA MIESIĄCA; SOBOTA W OKTAWIE
WIELKANOCY; WSPOMNIENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA DE LA SALLE,
PREZBITERA
700 I) W intencji zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu NMP. II) O Boże miłosierdzie i życie
wieczne dla ++ rodziców Agnieszki i Józefa Śmieja i zmarłych z pokrewieństwa (z.).
800 Miesięczne odwiedziny chorych
1700 Okazja do sakramentu pokuty
1730 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++
rodziców Marii i Pawła Wiesner, dwóch ++ sióstr i trzech ++ szwagrów, + męża i ojca
Jerzego Bryla, jego ++ rodziców, + brata, + bratowej, a dla żyjących o Boże
błogosławieństwo i zdrowie.
NIEDZIELA 8.04.2018. II NIEDZIELA WIELKANOCNA - NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (kolekta specjalna na kolejne zamierzone remonty w kościele
parafialnym w Prószkowie)
w języku niemieckim: 700 O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla ++ rodziców
Małgorzaty i Pawła Smolin, + brata Jana oraz ++ z pokrewieństwa, a dla żyjących o zdrowie i
błogosławieństwo Boże.
945 O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla + matki Albiny Chudala w rocznicę śmierci,
+ ojca Pawła, ++ dziadków i pokrewieństwo.
1115 msza św. dla dzieci z rodzicami: O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla + męża
Kazimierza w 8. rocznicę śmierci, dla wszystkich ++ z rodziny oraz dla + w październiku
cioci Hani.
1530 Nieszpory niedzielne Na początku nabożeństwa nastąpi zmiana tajemnic modlitwy
różańcowej na miesiąc kwiecień dla członków Róży Różańcowej.
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 w rodzinie Twardon oraz do Miłosierdzia Bożego o
wieczne zbawienie dla + męża, ojca i dziadka Bernarda Twardon.
Przysiecz 800 Godzinki o NMP, a o godz. 830 Msza św.: wolna intencja

2

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 kwiecień dla członków Róży Różańcowej.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PONIEDZIAŁEK 9.04.2018.
700 wolna intencja
Przysiecz 1800 wolna intencja
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

WTOREK 10.04.2018.
700 wolna intencja
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ŚRODA 11.04.2018.
700 wolna intencja
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CZWARTEK 12.04.2018.
Prószków 1800 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + męża Tadeusza Kołodziej w 4
rocznicę śmierci, dla ++ teściów Honoraty i Ludwika Kołodziej.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PIĄTEK 13.04.2018.
Prószków 700 wolna intencja
Przysiecz 1800 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla ++ rodziców Marii i Ryszarda Wocka,
+ Henryka Sznober, ++ z jego rodziny, + siostry Łucji, ++ Jana i Eryka Klemm i ++ z
pokrewieństwa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 14.04.2018.
700 wolna intencja
Prószków 1400 Ślub rzymski: Kinga Ćwięka (Skarżysko Kamienna, woj. świętokrzyskie)
i Piotr Kulczycki (Malerzowice Wielkie).
1700 Okazja do sakramentu pokuty
1730 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla +
męża, ojca i dziadka Teofila Klosa w 5 rocznicę śmierci, dla jego ++ rodziców Marty i Eryka
Klosa, dla + ojca Jerzego Herbig i dla ++ z całej rodziny
NIEDZIELA 15.04.2018. III NIEDZIELA WIELKANOCNA
700 w języku niemieckim: wolna intencja
945 Do Miłosierdzia Bożego o wieczne zbawienie dla ++ rodziców Eryki i Antoniego Król, a
dla żyjących z rodziny o Boże błogosławieństwo i zdrowie.
1115 msza św. dla dzieci z rodzicami: I) O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla +
matki Hildegardy Urbacka w rocznicę śmierci, dla ++ Anny i Mieczysława Komorowskich,
++ dziadków z obu stron, a dla żyjących z rodziny o Boże błogosławieństwo i o 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,
błogosławieństwo Boże i zdrowie dla mamy i babci Marianny z okazji 83 rocznicy urodzin.
1530 Nieszpory niedzielne
1600 wolna intencja
Przysiecz 800 Godzinki o NMP, a o godz. 830 Msza św.: Do Miłosierdzia Bożego o wieczne
zbawienie dla + matki Hildegardy Wieczorek w 11 rocznicę śmierci, + brata Rainarda w 7
rocznicę śmierci, + ojca Konrada, + brata Gintera, + siostry Urszuli Ramola oraz ++ z
pokrewieństwa Wieczorek i Wocka.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PONIEDZIAŁEK 16.04.2018.
700 wolna intencja
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Przysiecz 1800 O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla + męża i ojca Pawła Schmolke,
++ rodziców Marty i Jerzego, ++ Anny i Jana Wojtasek, ++ sióstr Anieli i Teresy, + brata
Konrada, ++ cioci Elżbiety i Jadwigi oraz dla ++ z pokrewieństwa Schmolke i Wojtasek oraz
dusz opuszczonych.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

WTOREK 17.04.2018.
700 wolna intencja
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ŚRODA 18.04.2018.
700 wolna intencja
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CZWARTEK 19.04.2018.
1800 O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla + męża Gerharda Knop, jego + siostry
Krystyny Malasa i ++ z rodzin Knop i Przybyła.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PIĄTEK 20.04.2018.
700 wolna intencja
Przysiecz 1800 O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla ++ rodziców Anny i Pawła
Sowiecki, + brata Henryka i ++ z pokrewieństwa Panusch i Sowiecki. (z.)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 21.04.2018.
700 wolna intencja
Przysiecz 1400 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 Srebrnych Jubilatów Ireny i Alfreda
Chudala w 25-tą rocznicę ślubu oraz dla ich dzieci i całej rodziny.
1700 Okazja do sakramentu pokuty
1730 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla ++
męża i ojca Adolfa Wiercimoka i jego rodziców, dla ++ braci, siostry i szwagierki Krystyny
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NIEDZIELA 22.04.2018. IV NIEDZIELA WIELKANOCNA; ŚWIĘTO PATRONALNE
KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO – ODPUST ŚW. JERZEGO. Sumę odpustową odprawi
i kazanie wygłosi Ks. Prałat Jerzy Kos, proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja w Nowej
Rudzie k. Kłodzka.
700 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla ++ rodziców Jadwigi i Franciszka Lakwa, + męża
i ojca Waltera Hanusa, ++ teściów Klary i Ernesta Hanusa i dusz opuszczonych.
945 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla ++ rodziców Elżbiety i Jana Josek, + siostry
Teresy i zmarłych dziadków z obu stron.
1115 SUMA ODPUSTOWA: O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + syna Jerzego
Trzeciok
1530 Nieszpory niedzielne
1600 wolna intencja
Przysiecz 800 Godzinki o NMP, a o godz. 830 Msza św.: wolna intencja
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PONIEDZIAŁEK 23.04.2018.
MĘCZENNIKA
700 wolna intencja
Przysiecz 1900 wolna intencja

UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

WTOREK 24.04.2018.
700 wolna intencja
Prószków 1100 Ślub rzymski: Jessica Rubysch (Witten) i Piotr Eichof (Mechnica)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ŚRODA 25.04.2018. ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY
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700 wolna intencja
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CZWARTEK 26.04.2018.
1800 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + męża i ojca Konstantego Jakubczyk, ++
rodziców i dziadków z obu stron, + bratowej, + brata, + szwagra, jego + syna, ++ ciotek, ++
wujków, ++ kuzynki i wszystkich ++ z rodziny oraz dusz opuszczonych.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PIĄTEK 27.04.2018.
700 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++ Jadwigi i Alfonsa Czypek, ++ Julii i
Stanisława Mateuszuk i wszystkich ++ z tych rodzin.
Przysiecz 1800 wolna intencja
Chrząszczyce 1730 – Ksiądz Biskup Paweł Stobrawa udzieli sakramentu bierzmowania dla
młodzieży z klasy 3 gimnazjalnej z naszej parafii. Młodzież ta i świadkowie bierzmowania
powinni być w Chrząszczycach już o godz. 1630. Przy tej okazji w Chrząszczycach konwent
wielkanocny księży dekanatu prószkowskiego
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 28.04.2018.
700 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + matki Marii, + ojca Jana i wszystkich ++ z
pokrewieństwa, a dla żyjących o błogosławieństwo Boże i zdrowie. (z.)
Prószków 1700 Okazja do sakramentu pokuty
Prószków 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 Gizeli i
Waltera Cygan ( 75 rocznica urodzin p. Gizeli) oraz dla dzieci i wnuków z rodzinami.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NIEDZIELA 29.04.2018. V NIEDZIELA WIELKANOCNA
700 wolna intencja
945 O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla ++ Franciszki i Józefa Benikas i + brata
Andrzeja.
1115 msza św. dla dzieci z rodzicami: 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 Złotych Jubilatów
Mieczysławy i Zdzisława Szyszka w 50-tą rocznicę ślubu oraz dla całej rodziny.
1530 Nieszpory niedzielne
1600 wolna intencja
Przysiecz 800 Godzinki o NMP, a o godz. 830 Msza św.: 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
Elżbiety i Krystiana Janikula, dla ich dzieci z rodzinami i wnuka Adriana. (z.)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PONIEDZIAŁEK 30.04.2018.
700 wolna intencja
Przysiecz 1900 wolna intencja

****

****
Obowiązek opłaty śmieciowej od grobów
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na cmentarzach parafialnych w Prószkowie i Przysieczy
za 2018 rok
Prosimy o uregulowanie do końca kwietnia 2018 r. opłat za wywóz śmieci i za
wodę do podlewania kwiatów od każdego już istniejącego grobu – od grobu
pojedynczego w wysokości 20 zł na rok, a od grobu podwójnego – 40 zł na rok
Opłatę można uiścić w zakrystii po każdej mszy św. niedzielnej, bądź wpłacić na
specjalne drugie parafialne konto bankowe utworzone tylko dla opłat cmentarnych (woda,
wywóz śmieci z cmentarza): BS Gogolin, O/Prószków 72 8883 1031 2002 2000 4884 0003.
Osoby, które chcą otrzymać pokwitowanie za dokonanie wpłaty, proszone są o
wpłacanie wyżej wymienionej należności na podane powyżej parafialne konto cmentarne w
Banku Spółdzielczym w Prószkowie.
W imieniu Rady Parafialnej obowiązki zarządcy cmentarza pełnią: w Prószkowie – p.
Elżbieta Moczko, tel. kom. 609 428 748, a w Przysieczy – p. Krystian Janikula, tel. kom.
692 393 701, do których należy się zwracać w razie pytań czy wątpliwości.

****

Kalendarium najbliższych wydarzeń parafialnych

Odpisz 1% podatku
albo na
„Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu”,
czyli na diecezjalny Dom Samotnej Matki w Opolu

albo na
Koło Bielickie „Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta”
czyli na Schronisko dla Bezdomnych w Bielicach
***

Aby przekazać 1% od podatku wystarczy wpisać
w rocznym zeznaniu podatkowym
(PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39)
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albo nazwę:

