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Prószków – Przysiecz l u t y 2018 r.

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

CZWARTEK 01.02.2018. I CZWARTEK MIESIĄCA
1800 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 Izabeli i Magdaleny z okazji rocznicy urodzin oraz dla syna Grzegorza i córki Agnieszki i
ich rodzin. Po mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu z modlitwą o nowe powołania do kapłaństwa i
zakonu z naszej parafii.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

PIĄTEK 02.02.2018. ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO (ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ
GROMNICZNEJ) I PIĄTEK MIESIĄCA
800 Ku czci Bożego Serca i za żyjących i ++ czcicieli NSPJ. Po mszy św. wystawienie Najświętszego
Sakramentu z litanią do Serca Pana Jezusa. Podczas mszy św. poświęcenie gromnic
Prószków 1800 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + męża i ojca Jerzego Bryla w pierwszą rocznicę
śmierci, jego ++ rodziców i teściów, + brata Gintera, + bratowej Cecylii, ++ szwagierek Elfrydy i Jadwigi i ++
szwagrów Pawła i Henryka, a dla żyjących o Boże błogosławieństwo i zdrowie.Podczas mszy św. poświęcenie
gromnic.
Po mszy św. również błogosławieństwo świec dzieci I-wszokomunijnych. Po mszy św.
błogosławieństwo św. Błażeja, orędownika strzegącego od chorób gardła (skrzyżowanymi świecami)
Przysiecz 1800 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + męża Franciszka Gogolok, ++ rodziców Anny i Jana
Sowieckich, + brata Eryka, ++ teściów Gertrudy i Franciszka Gogolok, ++ szwagierek i szwagrów, ++ z
pokrewieństwa z obu stron, a dla żyjących o Boże błogosławieństwo. Podczas mszy św. poświęcenie gromnic
Po mszy św. błogosławieństwo św. Błażeja, orędownika strzegącego od chorób gardła (skrzyżowanymi
świecami)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 03.02.2018. WSPOMNIENIE ŚW. BŁAŻEJA, BISKUPA I MĘCZENNIKA; I SOBOTA
MIESIĄCA
700 W intencji zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu NMP Po mszy św. błogosławieństwo św. Błażeja,
orędownika strzegącego od chorób gardła (skrzyżowanymi świecami
800 Miesięczne odwiedziny chorych
Prószków 930 Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z klas III gimnazjum
Prószków 1000 Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z klas VI, VII szkoły podstawowej i II
gimnazjum
Prószków 1500 Chrzest dziecka Aleksandra Lipok (bez mszy św.).
1700 Okazja do sakramentu pokuty
1730 Nabożeństwo do Matki Boskiej Prószkowskiej (śpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP)
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++ rodziców Marii i
Tomasza Burghardt, czterech zmarłych braci, + siostry i ++ z rodziny Dobis. Po mszy św. błogosławieństwo
św. Błażeja, orędownika strzegącego od chorób gardła (skrzyżowanymi świecami
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NIEDZIELA 04.02.2018. V NIEDZIELA ZWYKŁA (kolekta specjalna na kolejne remonty w kościele
parafialnym w Prószkowie)
700 w języku niemieckim: O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++ rodziców Klary i Jana Klosa, Katarzyny
i Jana Stanisławczyk, ++ dziadków z obu stron, + siostry Cecylii, ++ Marii i Gintera Lindner, + brata Henryka,
++ Rity i Huberta Klosa, + Jadwigi, + Anny Kurpierz i wszystkich ++ z tych rodzin oraz dla dusz w czyśćcu
cierpiących.
945 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++ rodziców Jadwigi i Piotra Piechaczek w rocznicę śmierci, ++
dwóch braci Jana i Jerzego, ++ szwagrów Leona i Wernera, + męża Jana Smolin i ++ pokrewieństwa z obu
stron, a dla żyjących o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.
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1115 Msza św. dla dzieci z rodzicami : O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++ rodziców Antoniny i Jana
Krawczyk, ++ teściów Klary i Jana Piechota, + brata Czesława, + żony Janiny Krawczyk, ++ Jacka i
wszystkich zmarłych z rodziny Piechota, Krawczyk i Gąsiorowskich, a dla żyjących z rodziny o Boże
błogosławieństwo i zdrowie.
1530 Nieszpory niedzielne. Na początku nabożeństwa nastąpi zmiana tajemnic modlitwy różańcowej na miesiąc
luty dla członków Róży Różańcowej.
1600 W intencji małżonków Iwony i Lucjana z okazji rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej i św. Papieża Jana Pawła II na dalsze lata życia, a także
dla całej rodziny.
Przysiecz 830 W intencji mieszkańców ulicy Strzeleckiej - w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o
dalsze Boże błogosławieństwo
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 luty dla członków Róży
Różańcowej.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PONIEDZIAŁEK 05.02.2018.
700 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++ rodziców z obu stron i ++ rodzeństwa, a dla żyjących z rodziny
Harmansa o Boże błogosławieństwo i zdrowie, a także o szczęśliwy przebieg operacji. (z.)
Przysiecz 1800 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + Teresy Buhl w 30 dni po śmierci.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

WTOREK 06.02.2018. WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZENNIKÓW PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY
700 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + Franciszki Tieschbierek w 30 dni po śmierci.
ŚRODA 07.02.2018.
700 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + ojca i dziadka Józefa Kuc w rocznicę śmierci, a także dla +
mamy i babci Otylii Kuc i ++ pradziadków. (z.)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

CZWARTEK 08.02.2018.
1800 Msza św. dla młodzieży uczącej się i pracującej.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

PIĄTEK 9.02.2018.
700 wolna intencja
Przysiecz 1800 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 Eryki Wotzka z okazji 80. rocznicy urodzin, a także dla jej dzieci i wnuków
______________________________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 10.02.2018. WSPOMNIENIE ŚW. SCHOLASTYKI, ZAKONNICY
700 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + męża i ojca Jerzego Piechaczek w rocznicę śmierci, dla ++
rodziców i teściów, dwóch ++ sióstr Anny i Elżbiety, dwóch ++ braci Herberta i Wilhelma, trzech ++
szwagierek, pięciu ++ szwagrów i wszystkich ++ z tych rodzin.
Prószków 930 Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z klas III gimnazjum
Prószków 1000 Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z klas VI, VII szkoły podstawowej i II
gimnazjum
Przysiecz 1500 Chrzest dziecka Amelii Brzozowskiej (bez mszy św.)
1700 Okazja do sakramentu pokuty
1730 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: I) O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + Piotra Furgol w
pierwszą rocznicę śmierci. 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 Gertrudy Grabiec w 82 urodziny i o zbawienie dla ++ męża i syna,
rodziców z obu stron i pokrewieństwo.
Prószków 1900 Spotkanie formacyjne z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

NIEDZIELA 11.02.2018. VI NIEDZIELA ZWYKŁA
700 wolna intencja
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945 O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla ++ dziadków Agnieszki i Pawła Kochanek, Zofii i Tomasza
Szymaniec oraz ich ++ dzieci.
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 Diamentowych Jubilatów Marii i Jana w 60-tą rocznicę ślubu oraz
dla ich dzieci z rodzinami.
1530 Nieszpory niedzielne.
1600 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + męża i ojca Józefa Rzany, ++ rodziców Anastazji i Jana Furgol,
++ braci Hermana i Jerzego, + ojca Iwana, ++ dziadków Mika, Furgol, Rzany, + Klary Nowak i dusz
opuszczonych, które znikąd pomocy nie mają.
Przysiecz 830 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + męża i ojca Alfreda Krobok, jego ++ rodziców, ++
Marty i Ericha Klosa i dusz w czyśćcu cierpiących.
Prószków 1400 – 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu (czterdziestogodzinne nabożeństwo)
Przysiecz 1430 – 1530 Adoracja Najświętszego Sakramentu (czterdziestogodzinne nabożeństwo)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PONIEDZIAŁEK 12.02.2018.
700 wolna intencja, a po mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu (czterdziestogodzinne
nabożeństwo).
Przysiecz 1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu (czterdziestogodzinne nabożeństwo – przed mszą
św.)
Przysiecz 1800 wolna intencja
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

WTOREK 13.02.2018.
700 wolna intencja
ŚRODA 14.02.2018. ŚRODA POPIELCOWA – POCZĄTEK OKRESU WIELKIEGO POSTU
(PODCZAS WSZYSTKICH MSZY ŚW. POSYPANIE GŁÓW POPIOŁEM, a kolekta na jałmużnę
postną)(od dzisiaj można pobierać blankiety zalecek – do wypełnienia i złożenia w zakrystii do odczytania
podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście).
700 wolna intencja
1000 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla ++ Rozalii i Marcina Dul, + brata Mariana, ++ Marii i Jana
Kowal, + brata Ludwika i + Anny Kowal i ++ dziadków z obu stron.
Prószków 1800 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + matki Katarzyny Kiehl w rocznicę śmierci, dla +
ojca Józefa, + męża i ojca Konstantego Jakubczyk i wszystkich ++ z bliższej i dalszej rodziny.
Przysiecz 1800 wolna intencja
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CZWARTEK 15.02.2018.
1800 I) O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla ++ rodziców Agnieszki i Alfonsa Kaleta, + męża Ewalda
Filwok, + brata Henryka, + siostrzeńca Jerzego, + Romana, ++ dziadków Barbary i Pawła Styrnol oraz ++ z
rodzin Kaleta, Styrnol i Baron. II) O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla ++rodziców Łucji i Pawła
Twardawskich oraz + brata Jana.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PIĄTEK 16.02.2018.
700 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + ojca Jana, + matki Marii, + teścia oraz dla wszystkich ++ z
rodziny, a dla żyjących o błogosławieństwo Boże i zdrowie. (z.)
Prószków 1800 Droga Krzyżowa z czytaniem zalecek, a po niej ok. 1830 msza św.: wolna intencja
Przysiecz 1800 Droga Krzyżowa z czytaniem zalecek, a po niej ok. 1830 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 w rodzinie Mross i dla wszystkich dzieci z
rodzinami.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 17.02.2018.
700 wolna intencja
1700 Okazja do sakramentu pokuty
1730 Nabożeństwo do Matki Boskiej Prószkowskiej (śpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP)
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + Adama Urbana w 2.
rocznicę śmierci i dla zmarłych z pokrewieństwa (z.)
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NIEDZIELA 18.02.2018. I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
700 w języku niemieckim: wolna intencja
945 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
Diamentowych Jubilatów Stanisławy i Antoniego Kowal w 60-tą rocznicę ślubu i 87 rocznicę urodzin p.
Antoniego oraz dla całej rodziny.
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 synów Alfreda, Krzysztofa i Waldemara Polaczek z okazji kolejnej
rocznicy urodzin, dla trzech synowych i pięciu wnuków. 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 Anny Zdera z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz o
zdrowie i pomyślność dla żyjących w rodzinie, a o Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla ++ z rodziny
Szolc i Zdera.
1530 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (ks. Piotr)
1600 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla ++ dziadków Marii i Mariana Olęckich (z) (ks. Piotr)
Przysiecz 800 śpiewamy Gorzkie Żale a 830 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 Elżbiety Suchanek w 70-tą rocznicę urodzin oraz o
zdrowie dla męża i dzieci z rodzinami.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

PONIEDZIAŁEK 19.02.2018.
700 wolna intencja
Przysiecz 1800 wolna intencja
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

WTOREK 20.02.2018.
700 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + brata Franciszka Martul, ++ rodziców Elżbiety i Bolesława
Martul, ++ dziadków Styrnol – Martul oraz zmarłych z rodziny i pokrewieństwa.
ŚRODA 21.02.2018.
700 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + mamy Krystyny Mika, ++ rodziców Margarete i Georga Ziolko,
++ dziadków Mika, Springer, Ziolko i Machura. (z.)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CZWARTEK 22.02.2018. ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
1800 Do Boskiej Opatrzności, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i o zdrowie dla Doroty z okazji 60. rocznicy urodzin.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PIĄTEK 23.02.2018.
WSPOMNIENIE ŚW. POLIKARPA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
700 wolna intencja
Prószków 1800 Droga Krzyżowa z czytaniem zalecek, a po niej ok. 1830 msza św.: wolna intencja
Przysiecz 1800 Droga Krzyżowa z czytaniem zalecek, a po niej ok. 1830 msza św.: wolna intencja
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 24.02.2018.
700 wolna intencja
Prószków 1500 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 rocznego dziecka Marty Pielawy oraz o zdrowie i pomyślność w rodzinie. Po mszy św. błogosławieństwo
rocznego dziecka Marty Pielawy.
1700 Okazja do sakramentu pokuty
1730 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: wolna intencja
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NIEDZIELA 25.02.2018. II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
700 wolna intencja
945 W intencji męża Mirosława z okazji rocznicy urodzin, w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej i św. Papieża Jana Pawła II na dalsze lata życia.
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1115 msza św. dla dzieci z rodzicami: wolna intencja
1530 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (ks. Piotr)
1600 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 Sebastiana Smykała z okazji rocznicy urodzin oraz o zdrowie i pomyślność w rodzinie. (ks. Piotr)
Przysiecz 830 wolna intencja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONIEDZIAŁEK 26.02.2018.
700 wolna intencja
Przysiecz 1800 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + żony i matki Urszuli Ramola, ++ rodziców Rozalii i
Huberta, + siostry Weroniki, + szwagra Jerzego, + cioci Elżbiety, ++ dziadków Ramola, Sowada, ++ teściów
Hildegardy i Konrada Wieczorek, ++ szwagrów Gintera i Reinharda oraz ++ z pokrewieństwa Ramola,
Wieczorek, Sowada i Labisz.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WTOREK 27.02.2018.
700 wolna intencja
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 28.02.2018
700 wolna intencja

****
Obowiązek opłaty śmieciowej od grobów
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.
Z ramienia Rady Parafialnej obowiązki zarządcy cmentarza pełnią: w Prószkowie –
proboszcz parafii, ks. prałat Andrzej Hanich, tel. kom. 601 500 770, a w Przysieczy – p.
Krystian Janikula, tel. kom. 692 393 701, do których należy się zwracać w razie pytań czy
wątpliwości.

*****
Zapowiedź zbiórki złomu

Wzorem lat ubiegłych organizujemy ogólnoparafialną zbiórkę złomu z przeznaczeniem
na remonty w naszym kościele. Odbędzie się ona na wiosnę. Kto by chciał wesprzeć tę sprawę,
niech zacznie przygotowywać złom żelazny

*****
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Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Przysieczy
ul. Szkolna 14, 46-060 Prószków
Stacja czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 1300-1500
tel. 77 464 30 11
Telefony dyżurne pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych:
Kamila Damboń – tel. kom. 608 680 859
Dorota Szymasek – tel. kom. 600 478 425;
Małgorzata Kulak-Dawid – tel. kom. 608 682 402
Gabinet rehabilitacyjny Caritas w Przysieczy, ul. Szkolna 14,
prowadzi mgr Ewelina Gwóźdź
tel. 77 464 30 11, tel. kom. 734 465 249.

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”

Aby przekazać 1% podatku wystarczy wpisać
w rocznym zeznaniu podatkowym
(PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39)
albo nazwę:
„Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia w Opolu”
i numer KRS:0000016304
albo nazwę:
Koło Bielickie „Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”

i numer KRS:0000339423.
Wyliczoną kwotę 1% podatku urząd skarbowy
przekaże na wybrany przez nas podmiot: albo na konto
Domu Samotnej Matki w Opolu, albo na konto Koła
Bielickiego „Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”.
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