Gazetka parafialna
P r oś s z k oś w - P r z y s i e c z
KWIECIENŃ 2019 r.
P a r a f i a R z y m s k o k a t o l i c k a p . w . sś w . J e r z e g o w P r oś s z k o w i e
R y n e k 1 9 , 4 6 - 0 6 0 P r oś s z k oś w

Msze św.
w Prószkowie:

Największe misteria ludzkiego odkupienia
sprawuje Kosś cioś ł co roku począwszy od Mszy
wieczornej
Wielkiego Czwartku azż do Nieszporoś w Niedzieli
Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest
okresś lany
jako
Triduum
Chrystusa
ukrzyzż owanego,
pogrzebanego
i
wskrzeszonego. Nazywa
się
go Triduum
Paschalnym, poniewazż uobecnia się wtedy i
uskutecznia misterium Paschy, to jest przejsś cia
Pana z tego sś wiata do Ojca. Przez sprawowanie
tego misterium w znakach liturgicznych i
sakramentalnych
Kosś cioś ł
jednoczy
się
wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubienś cem.
***
Z całego serca życzymy Wam
głębokiego przeżycia
Świętego Triduum Paschalnego
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego,
które są największymi dniami
i świętami naszej wiary.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
– Odkupiciel Człowieka
będzie dla nas źródłem radości
i życiowej nadziei!

Wasi duszpasterze:

proboszcz – ks. prałat Andrzej Hanich
wikary – ks. Piotr Reimann
i kapelan DPS-u – ks. Aleksander Janecki

 w niedziele i święta
o godz. 7:00, 9:45, 11:15 i
16:00
 w
dni
powszednie
z wyjątkiem czwartków
o godz. 7:00
 w czwartki o godz. 18:00

w Przysieczy
 w niedziele
o godz. 8:30
 poniedziałki
o godz. 18:00

i

święta

i

piątki

W sobotę w Prószkowie:
 o godz. 17:00 spowiedzś sś w.
 o godz. 17:30 nabozż enś stwo.
 o godz. 18:00 pierwsza Msza
sś w. niedzielna
Tel. parafii: 77 464 80 11
Tel. proboszcza: 601 500 770
Tel. wikariusza: 533 005 048
Adres strony internetowej:
http://parafia-proszkow.pl/
E-mail do parafii:
poczta@parafia-proszkow.pl
E-mail do proboszcza:
ahanich@o2.pl
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Poniedziałek 01.04.2019 r.
700 intencja wolna.
Przysiecz 1800 intencja wolna.
Wtorek 02.04.2019 r.
700 intencja wolna.
Środa 03.04.2019 r.
700 intencja wolna
Czwartek 04.04.2019 r. I CZWARTEK MIESIĄCA
Prószków 1800 intencja wolna. Po mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu z modlitwą o nowe
powołania do kapłaństwa i zakonu z naszej parafii.
Piątek 05.04.2019 r. I PIĄTEK MIESIĄCA
700 Ku czci Bozż ego Serca i za zż yjących i ++ czcicieli NSPJ. Po mszy św. wystawienie Najświętszego
Sakramentu z litanią do Serca Pana Jezusa.
Prószków 1800 Droga Krzyżowa z czytaniem zalecek, a po niej ok. 1830 Msza św.: intencja wolna
Przysiecz 1800 Droga Krzyżowa z czytaniem zalecek, a po niej ok. 1830 Msza św.: intencja wolna
Sobota 06.04.2019 r. I SOBOTA MIESIĄCA
700 W intencji zadosś cśuczynienia Niepokalanemu Sercu NMP.
Prószków 1700 Okazja do spowiedzi sś więtej przed wystawionym Najsś więtszym Sakramentem
Prószków 1730 Koronka do Bozż ego Miłosierdzia
Prószków 1800 Pierwsza Msza św. niedzielna: O Miłosierdzie Bozż e i wieczne zbawienie dla ++
tesś cioś w Zofii i Joś zefa, trzech ++ synoś w, dwoś ch ++coś rek, + zięcia, dla ++ Anny i Pawła Kulik i ++
pokrewienś stwa.
Niedziela 07.04.2019 r.
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU; ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI
W CAŁEJ PARAFII; (kolekta specjalna na zakup opału do obydwu naszych kościołów - w
Prószkowie i Przysieczy)
700 w języku niemieckim: intencja wolna
945 intencja wolna
1115 Msza sś w. dla dzieci z rodzicami: intencja wolna
1530 Gorzkie ZŻ ale z kazaniem pasyjnym. Na początku nabożeństwa nastąpi zmiana tajemnic modlitwy
różańcowej na miesiąc kwiecień dla członków naszych Róż Różańcowych.
1600 intencja wolna
Przysiecz 830 intencja wolna
Przysiecz 1400 Koronka do Miłosierdzia Bozż ego z nabozż enś stwem do sś w. Jana Pawła II i modlitwą o
uzdrowienie. Na początku nabożeństwa nastąpi zmiana tajemnic modlitwy różańcowej na miesiąc
kwiecień dla członków Róży Różańcowej.

Odnowienie misji św. w parafii
7.04. – 14.04.2019 r.
Misjonarz: . dr Alan Brzyski OFM, prowincjał śląskich franciszkanów z
Wrocławia

Misje św. w Prószkowie: od niedzieli 7.04. do czwartku 11.04.2018 r.,
a w Przysieczy od piątku 12.04. do niedzieli 14.04.2019 r.
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Poniedziałek 08.04.2019 r.
700 intencja wolna.
Przysiecz 1800 intencja wolna.
Wtorek 09.04.2019 r.
700 intencja wolna.
Środa 10.04.2019 r.
700 intencja wolna.
Czwartek 11.04.2019 r.
Prószków 1800 intencja wolna.
Piątek 12.04.2019 r.
700 intencja wolna.
Prószków 1800 Droga Krzyżowa z czytaniem zalecek, a po niej ok. 1830 Msza św.: intencja wolna
Przysiecz 1800 Droga Krzyżowa z czytaniem zalecek, a po niej ok. 1830 Msza św.: intencja wolna
Sobota 13.04.2019 r.
700 intencja wolna.
Prószków 1700 Okazja do spowiedzi sś więtej przed wystawionym Najsś więtszym Sakramentem
Prószków 1730 Koronka do Bozż ego Miłosierdzia
Prószków 1800 Pierwsza Msza św. z Niedzieli Palmowej: intencja wolna
Niedziela 14.04.2019 r. NIEDZIELA PALMOWA (MĘKI PAŃSKIEJ); ZAKOŃCZENIE ODNOWY
MISJI SW. W CAŁEJ PARAFII; (modlitewnik: „Zwycięzca SŃ mierci”)
700 intencja wolna
945 intencja wolna
1115 Msza sś w. dla dzieci z rodzicami: intencja wolna
1530 Gorzkie ZŻ ale z kazaniem pasyjnym.
1600 intencja wolna
Przysiecz 830 intencja wolna
Poniedziałek 15.04.2019 r.
700 intencja wolna.
Przysiecz 1800 intencja wolna.

WIELKI PONIEDZIAŁEK

Wtorek 16.04.2019 r.
700 intencja wolna.

WIELKI WTOREK

Środa 17.04.2019 r.
700 intencja wolna.

WIELKA ŚRODA

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
 Od wieczora Wielkiego Czwartku rozpoczyna się Sacrum Triduum Paschale, czyli
sś więta trzydnioś wka paschalna, obejmująca: Wielki Piątek, Wielką Sobotę
i Niedzielę Zmartwychwstania Panś skiego. Wszystkie te trzy dni stanowią razem
jedno trzydniowe (triduum) sś więto, największe sś więto naszej chrzesś cijanś skiej
wiary. Starajmy się swoje prace i domowe przygotowania do sś wiąt tak ułozż ycś ,
aby zakonś czycś je najpoś zś niej do wieczora Wielkiego Czwartku, aby juzż w Wielki
Piątek nie było ich prawie wcale, mimo zż e w naszym kraju Wielki Piątek to dzienś
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pracujący. Chodzi o to, aby w Wielki Piątek mozż na było zachowacś skupienie i
powagę dnia SŃ mierci Naszego Zbawiciela. Podobnie roś wniezż starajmy się
ograniczycś
do
minimum
niekonieczne
prace
domowe
i przygotowania sś wiąteczne w Wielką Sobotę. I starajmy się przyjsś cś do kosś cioła w
te dni na wieczorne nabozż enś stwa.
 Wieczorna liturgia w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę sprawowana
będzie roś wnolegle w obu kosś ciołach: i w Proś szkowie i Przysieczy o godz. 1830.
Ofiara (kolekta) złożona w czasie tych trzech wieczornych nabożeństw
przeznaczona jest na kościoły w Ziemi Św.
 Zbiórka ministrantów i ministrantek w Wielki Czwartek o godz. 800 oraz w
Wielką Sobotę o godz. 1730. Obecność obowiązkowa, bo chodzi
o przecś wiczenie własś ciwego uczestnictwa w liturgii SŃ więtego Triduum
Paschalnego.
 W Wielkim Tygodniu i Tygodniu po Wielkanocy nie będzie popołudniowych
dyżurów w kancelarii. Sprawy kancelaryjne prosimy zgłaszacś bezposś rednio po
Mszach sś więtych. W ciągu dnia mozż na roś wniezż telefonowacś na numer parafii
(77 / 464-80-11).

Okazja do spowiedzi św. w Wielkim Tygodniu
 w Prószkowie
we wtorek i w sś rodę (dorosś li i młodziezż ): godz. 1700–1800
w Wielki Piątek: godz. 800–900
w Wielką Sobotę: godz. 800–1000
 w Przysieczy
w poniedziałek (dorosś li i młodziezż ): godz. 1700–1800

Porządek adoracji przy Bożym Grobie
W Wielki Piątek w Proś szkowie i Przysieczy od godz. 19 30 do 2000
adoracja dla wszystkich (Gorzkie ZŻ ale)
W Wielką Sobotę w Prószkowie:
900 – rozpoczęcie adoracji – adoruje Mniejszosś cś Niemiecka, 1000 – Stara Kuzś nia,
ul. Młynś ska, 1100 – Osiedle Parkowe, Pomologia i Obora, 1200 – Grzybowiec, 1300 – ul.
Korfantego, Szkolna, Kosś ciuszki, Kopernika, Eichendorffa, 1400 – Rynek, 1500 – ul.
Daszynś skiego, Osiedle Lesś ne, Akacjowa, 1600 – ul. Opolska, Zamkowa
i pozostałe ulice, ul. Słoneczna, Stawowa, Krasickiego, Polna, Szpitalna,
1700 – zakonś czenie adoracji.

Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych
w Wielką Sobotę:
 w Prószkowie o godz.: 1100, 1200, 1300, 1400
 w Przysieczy o godz.: 1200 (najpierw kroś tka adoracja przy Bozż ym Grobie,
a następnie błogosławienś stwo pokarmoś w)
Czwartek 18.04.2019 r. MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ
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 Wielki Czwartek to dzienś ustanowienia sakramentu kapłanś stwa i Eucharystii.
Wieczorem o godz. 1830 Msza sś w. Wieczerzy Panś skiej za zż yjących i zmarłych
kapłanoś w pracujących w naszej parafii.
Prószków 1800 Obowiązkowa zbioś rka ministrantoś w i ministrantek
Prószków 1830 Msza Wieczerzy Pańskiej: Za zż yjących i zmarłych Kapłanoś w posługujących
w naszej parafii. (modlitewnik: „Zwycięzca SŃ mierci”)
Przysiecz 1830 Msza Wieczerzy Pańskiej: intencja wolna (modlitewnik: „Zwycięzca SŃ mierci”)

Piątek 19.04.2019 r. WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
 W Wielki Piątek Męki Panś skiej obowiązuje abstynencja od mięsa i post. Dorosś li
i zdrowi mogą raz w ciągu dnia najesś cś się do syta (chodzi o post sś cisły, czyli post
jakosś ciowy, tzn. bezwzględne powstrzymanie się od pokarmoś w mięsnych
(obowiązuje tych, ktoś rzy ukonś czyli 14 rok zż ycia) oraz post ilosś ciowy tzn. jeden
posiłek w ciągu dnia do syta, a inne w stopniu umiarkowanym (obowiązuje tych,
ktoś rzy ukonś czyli 18 rok zż ycia- azż do rozpoczęcia 60 roku zż ycia).
 W Wielki Piątek nie ma mszy sś w., bo jest to dzienś sś mierci naszego Zbawiciela.
Wieczorem o godz. 1830 liturgia ku czci Męki Panś skiej (liturgia Słowa Bozż ego,
adoracja Krzyzż a i Komunia sś w. i procesja do Bozż ego Grobu) Przed rozpoczęciem
wieczornej liturgii wielkopiątkowej odprawimy nabozż enś stwo Drogi Krzyzż owej
roś wnolegle
w
obu
kosś ciołach
(uwaga:
bez
zalecek!):
00
w Proś szkowie i Przysieczy o godz. 18 . Po zakonś czeniu liturgii wielkopiątkowej i
w Proś szkowie i w Przysieczy od 19 30 do 2030 adoracja Najsś więtszego Sakramentu
w Bozż ym Grobie dla wszystkich (sś piewamy wtedy Gorzkie ZŻ ale).
Spowiedź św. w Prószkowie: godz. 800 do 900
Prószków 1800 Droga Krzyżowa (bez zalecek), a po niej ok. 18 30 Liturgia ku czci Męki Pańskiej
(modlitewnik: „Zwycięzca SŃ mierci”)
Przysiecz 1800 Droga Krzyżowa (bez zalecek), a po niej ok. 18 30 Liturgia ku czci Męki Pańskiej
(modlitewnik: „Zwycięzca SŃ mierci”)

Sobota 20.04.2019 r. WIELKA SOBOTA, WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC
 W Wielką Sobotę azż do wieczora nie ma mszy sś w. Tego dnia czcimy Jezusa
spoczywającego w Bozż ym Grobie. Adoracja przy Bozż ym Grobie trwa przez cały
dzienś . Porządek adoracji – ponizż ej.
 W Wielką Sobotę zaleca się zachowanie postu, czyli powstrzymanie się od
pokarmoś w mięsnych (przy czym post ten nie jest obowiązkowy, ale mozż na go
zachowacś z szacunku dla naszej dawnej tradycji). W Wielką Sobotę posś więcenie
pokarmoś w wielkanocnych – porządek ponizż ej.
 W Wielką Sobotę wieczorem o godz. 1830 i w Proś szkowie i w Przysieczy liturgia
Wigilii Paschalnej w Wielką Noc. Jest to pierwsza, najuroczystsza
i najwazż niejsza w całym roku kosś cielnym Msza Zmartwychwstania Panś skiego.
Składa się ona z uroczystego sś piewu orędzia paschalnego, dłuzż szej nizż zwykle
liturgii Słowa Bozż ego, posś więcenia wody chrzcielnej i odnowienia przyrzeczenś
chrzcielnych oraz z liturgii Eucharystycznej. Na to nabozż enś stwo przynosimy ze
sobą sś wiece (paschaliki), ktoś re zapalimy podczas orędzia paschalnego i przy
odnowieniu przyrzeczenś chrzcielnych. Mozż na tezż przyniesś cś ze sobą naczynie
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(słoik, butelkę) na wodę sś więconą, ktoś rą posś więcimy w czasie sobotniej liturgii
Wigilii Paschalnej.
Spowiedź św. w Prószkowie: godz. 800 do 900
Prószków 1100, 1200, 1300, 1400 Błogosławienś stwo pokarmoś w
Przysiecz 1200 Błogosławienś stwo pokarmoś w poprzedzone kroś tką adoracją przy Bozż ym Grobie
Prószków 1800 Obowiązkowa zbioś rka ministrantoś w i ministrantek
Prószków 1830 WIGILIA PASCHALNA : Msza św. w intencji członków Rady Parafialnej
i ich rodzin (przynosimy sś wiece, modlitewnik: „Zwycięzca SŃ mierci”)
Przysiecz 1830 WIGILIA PASCHALNA : intencja wolna (przynosimy sś wiece, modlitewnik: „Zwycięzca
SŃ mierci”)

Niedziela 21.04.2019 r. NIEDZIELA WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
 Rankiem, o świcie, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msza św.
z procesją rezurekcyjną dookoła kościoła – w Proś szkowie o godz. 600,
a w Przysieczy o godz. 830. Pozostałe msze sś w.: w Proś szkowie o godz. 9 45 i 1115. W
Niedzielę Zmartwychwstania Panś skiego popołudniowej mszy sś w. o godz. 16 00 w
Proś szkowie nie ma. Kto z chorych chciałby przyjącś w domu Komunię sś w. tego
dnia, niech zgłosi przez bliskich w zakrystii, a szafarz Eucharystii przyniesie mu
Ciało Panś skie do domu po rezurekcji.
Prószków 630 Rezurekcja: Za Parafian.
945 intencja wolna
1115 Msza sś w. dla dzieci z rodzicami: intencja wolna
Przysiecz 830 Rezurekcja: intencja wolna
Dzisiaj w Prószkowie nieszporów i mszy popołudniowej o godz. 1600 nie ma.

Poniedziałek 22.04.2019 r. PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
(kolekta na Katolicki Uniwersytet Lubelski)

 W Poniedziałek Wielkanocny msze sś w.: w Proś szkowie o godz. 7 00, 945, 1115,
a w Przysieczy o godz. 830. W Poniedziałek Wielkanocny popołudniowej mszy sś w.
o godz. 1600 w Proś szkowie nie ma.

700 intencja wolna
945 intencja wolna
1115 Msza sś w. dla dzieci z rodzicami: intencja wolna
Przysiecz 830 intencja wolna
Dzisiaj w Prószkowie nieszporów i mszy popołudniowej o godz. 1600 nie ma.
Wtorek 23.04.2019 r. WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY
700 intencja wolna.
Środa 24.04.2019 r. ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY
700 intencja wolna.
Czwartek 25.04.2019 r. CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
Prószków 1800 intencja wolna.
Piątek 26.04.2019 r.
700 intencja wolna.

PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
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Przysiecz 1800 intencja wolna.
Sobota 27.04.2019 r. SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY
700 intencja wolna.
Prószków 1700 Okazja do spowiedzi sś więtej przed Odpustem – przed wystawionym do adoracji
Najsś więtszym Sakramentem
Prószków 1730 Koronka do Bozż ego Miłosierdzia
Prószków 1800 Pierwsza Msza św. niedzielna: intencja wolna
Niedziela 28.04.2019 r. II NIEDZIELA WIELKANOCNA, MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ; ODPUST ŚW.
JERZEGO - ŚWIĘTO PATRONALNE KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO. Sumę odpustową odprawi i
kazanie wygłosi Ks….
700 w języku niemieckim: intencja wolna
945 intencja wolna
1115 Msza sś w. dla dzieci z rodzicami: intencja wolna
1530 Nieszpory niedzielne.
1600 intencja wolna
Przysiecz 830 Do Boskiej Opatrznosś ci w podziękowaniu za otrzymane łaski i za wstawiennictwem
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i sś w. Papiezż a Jana Pawła II z prosś bą o dalszą opiekę i
błogosławienś stwo Bozż e i zdrowie w rodzinie. (z.)
Poniedziałek 29.04.2019 r.
ŚWIĘTO
I DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY
700 intencja wolna.
Przysiecz 1800 intencja wolna.

ŚW.

KATARZYNY

SIENEŃSKIEJ,

DZIEWICY

Wtorek 30.04.2019 r.
700 intencja wolna.

Konta bankowe:


konto parafii sś w. Jerzego w Proś szkowie:

BS Gogolin, O/Proś szkoś w
29 8883 1031 2002 2000 4884 0001
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konto „Caritas” przy parafii sś w. Jerzego w Proś szkowie:

BS Gogolin, O/Proś szkoś w
84 8883 1031 2004 0000 2727 0001
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