Prószków – Przysiecz m a r z e c 2018 r.

Gazetka Parafialna
www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl
CZWARTEK 01.03.2018. I CZWARTEK MIESIĄCA
Prószków 1800 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++ rodziców Marii i Feliksa, Agaty i
Franciszka, ++ dziadków i dla ++ z pokrewieństwa. Po mszy św. wystawienie Najświętszego
Sakramentu z modlitwą o nowe powołania do kapłaństwa i zakonu z naszej parafii.
________________________________________________________________________________________________________________________

PIĄTEK 02.03.2018. I PIĄTEK MIESIĄCA (11 rocznica śmierci ks. proboszcza Erharda
Heinricha)
700 Ku czci Bożego Serca i za żyjących 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.: O
Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + ks. Erharda Heinricha w 11 rocznicę śmierci
Przysiecz 1800 Droga Krzyżowa z czytaniem zalecek, a po niej ok. 1830 msza św.: O
Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + ks. Erharda Heinricha w 11 rocznicę śmierci. Po mszy św.
wystawienie Najświętszego Sakramentu z litanią do Serca Pana Jezusa.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 03.03.2018. I SOBOTA MIESIĄCA
700 W intencji zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu NMP.
Dzisiaj odwiedzin chorych nie ma, odbędą się one za trzy tygodnie, podczas rekolekcji
wielkopostnych, w sobotę 24 marca od godz. 800.
1700 Okazja do sakramentu pokuty
1730 Nabożeństwo do Matki Boskiej Prószkowskiej (śpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu
NMP)
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: I) O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla +
Kazimierza Stadnik, ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa. II) O Miłosierdzie Boże i
wieczne zbawienie dla + Baldwina Świerc w 6 rocznicę śmierci, ++ teściów, rodziców, brata,
siostry, szwagrów i wszystkich zmarłych z rodziny Świerc, Springer i Gocz.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________

NIEDZIELA 04.03.2018. III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
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 Przez wstawiennictwo bł. o. Alojzego Ligudy z prośbą do Ducha Świętego o Jego dary, moc i
zdrowie dla Tobiasza z okazji 28 rocznicy urodzin.
1115 Msza św. dla dzieci z rodzicami: I) O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + ojca Jacka
Rybaka w pierwszą rocznicę śmierci. 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 Denisa Sowady z okazji 18-tej rocznicy
urodzin oraz o zdrowie i pomyślność w rodzinie.
1530 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Na początku nabożeństwa nastąpi zmiana tajemnic
modlitwy różańcowej na miesiąc marzec dla członków Róży Różańcowej. (ks. Piotr)
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 rodzinach Stellmach, Gamrot i Szachnowski. (z.) (ks. Piotr)
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Przysiecz 800 śpiewamy Gorzkie Żale a 830 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++ rodziców
Marii i Konrada Czech, Weroniki i Józefa Suchanek, ++ sióstr Elżbiety i Stefanii, ++ braci Jerzego i
Jana, ++ dziadków z obu stron i dusz opuszczonych.
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
marzec dla członków Róży Różańcowej.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

PONIEDZIAŁEK 05.03.2018.
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 z okazji 95. rocznicy urodzin.
Przysiecz 1800 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + Erwina Machura w 30 dni po śmierci.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________

WTOREK 06.03.2018.
700 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + Gerharda Lazar w 30 dni po śmierci.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 07.03.2018. WSPOMNIENIE
ŚWIĘTYCH
MĘCZENNIC
PERPETUY
I
FELICYTY
700 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + babci Anny Zawada w czwartą rocznicę śmierci, dla
++ dziadka Jana i dla ++ wujków Norberta i Gerarda.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

CZWARTEK 8.03.2018. DZIEŃ KOBIET
Prószków 1800 W intencji Kobiet z Prószkowa (idziemy na ofiarę)
Przysiecz 1800 W intencji Kobiet z Przysieczy (kolekta)
PIĄTEK 9.03.2018.
700 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + Krzysztofa Kanak, jego + żony Waleski i + teściowej
Marty Moch. (z.)
Prószków 1800 Droga Krzyżowa z czytaniem zalecek, a po niej ok. 1830 msza św.: O Boże
miłosierdzie i życie wieczne dla + Zdzisława Dyja. (z.)
Przysiecz 1800 Droga Krzyżowa z czytaniem zalecek, a po niej ok. 1830 msza św.: O Boże
miłosierdzie i życie wieczne dla ++ rodziców Franciszki i Maksymiliana Koenig, ++ rodziców
Gertrudy i Jana Waletzko, + brata, ++ dwóch szwagrów i szwagierki, + siostry Elżbiety, ++
dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa i dusz opuszczonych.
Zimnice Wielkie 1900 Czuwanie wielkopostne młodzieży z dekanatu prószkowskiego.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 10.03.2018.
700 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 Józefa Rudnickiego i zbawienie dla zmarłych z tej rodziny.
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
1700 Okazja do sakramentu pokuty
1730 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: I.) O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla +
Cecylii Badura w 3 rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny Badura i Bury. II.) O Boże
miłosierdzie i życie wieczne dla zmarłego męża, ojca i dziadka Rajmunda Zylla, jego ++ rodziców
Zofii i Helmuta, ++ teścia Jerzego Herbig, + szwagra Teofila Klosa, oraz o Boże błogosławieństwo
i zdrowie w rodzinie.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________

NIEDZIELA 11.03.2018. IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (LAETARE) (kolekta
specjalna na kolejne zamierzone remonty w kościele parafialnym w Prószkowie)
700 O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla ++ rodziców Zofii i Rocha Hennek, + syna
Krzysztofa, ++ rodziców Apolonii i Piotra Owcorz i dla ++ z pokrewieństwa.
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945 O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla + ojca Franciszka Ptok w rocznicę śmierci, +
matki Teresy Ptok, + cioci Cecylii Stempel w kolejną rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodzin
Golec, Ptok i Stempel, a dla żyjących o zdrowie i opiekę Bożą.
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 Kornelii i Rudolfa Kochanek, dla ich
dzieci z rodzinami i ich rodziców.
1530 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (ks. Piotr)
1600 zajęta – A. Nocoń z ul. Korfantego (ks. Piotr)
Przysiecz 800 - śpiewamy Gorzkie Żale a 830: O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla ++
rodziców Marty i Józefa Bryla, dla + ojca Gerda Przelor i wszystkich zmarłych z tych rodzin
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________

PONIEDZIAŁEK 12.03.2018.
700 wolna intencja
Przysiecz 1800 O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla ++ rodziców Gertrudy i Henryka
Niestrój, Hildegardy i Alfreda Klosa, bratowej Teresy, ++ z pokrewieństwa Niestrój, Klosa, Golec i
Cieślik oraz dusz opuszczonych.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________

WTOREK 13.03.2018.
700 wolna intencja
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________

ŚRODA 14.03.2018.
700 wolna intencja
CZWARTEK 15.03.2018.
Prószków 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 w pewnej intencji z okazji rocznicy urodzin i dla całej rodziny.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________

PIĄTEK 16.03.2018.
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.: 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 rodzinach Berger i Pielka oraz o Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla + ojca Ryszarda,
oraz dla ++ rodziców i teściów.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 17.03.2018.
700 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + Franciszki Tischbierek (od parafian z Obory).
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
1700 Okazja do sakramentu pokuty
1730 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla +
Cecylii Bryla, ++ braci Jerzego i Gintera, ++ rodziców i teściów oraz dla ++ z całego
pokrewieństwa.

Rekolekcje Parafialne – 18.03 – 25.03.2018 r.
Rekolekcjonista: o. dr Atanazy Polanko OFM
z Góry św. Anny
„Trwali w nauce Apostołów, we wspólnocie i łamaniu chleba” (Dz. 2, 42)
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Rekolekcje w Prószkowie: od niedzieli 18.03. do czwartku 22.03.2018
Niedziela (18 marca)
Rozpoczęcie rekolekcji podczas wszystkich mszy św., z sobotnią mszą wieczorną włącznie
Niedziela 1700 – nauka stanowa dla mężczyzn.
Poniedziałek (19 marca)
800 i 1800 – msza św. z nauką ogólną.
1900 – nauka stanowa dla kobiet.
Wtorek (20 marca)
800 i 1800 – msza św. z nauką ogólną.
1900 – nauka stanowa dla młodzieży.
Środa (21 marca)
800 i 1800 – msza św. z nauką ogólną.
1915 Apel Maryjny
Czwartek (22 marca)
800 – msza św. dla chorych i seniorów z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych (z
nauką ogólną), zakończenie rekolekcji w Prószkowie.
1430 – spotkanie z chorymi w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie (spowiedź św.,
udzielenie Sakramentu Namaszczenia Chorych i Komunii św. chorym).
1800 msza św. z nauką ogólną, zakończenie rekolekcji w Prószkowie.

Rekolekcje w Przysieczy: od piątku 23.03. do soboty 24.03.
Niedziela (18 marca)
Początek rekolekcji podczas mszy św.
Piątek (23 marca)
800 i 1830 – msza św. z nauką ogólną (o godz. 1730 Droga Krzyżowa)
1900 – nauka stanowa dla małżeństw
Sobota (24 marca)
800 – msza św. dla chorych i seniorów z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych (z
nauką ogólną), zakończenie rekolekcji w Przysieczy.
1600 – msza św. z nauką ogólną, zakończenie rekolekcji w Przysieczy.

Zakończenie rekolekcji w całej parafii
w Niedzielę Palmową 25.03.2017 r.
I w Prószkowie i Przysieczy podczas wszystkich mszy św. zakończenie rekolekcji - kolekta na
potrzeby klasztoru oo. Franciszkanów na Górze św. Anny.
Prószków 1500 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym na zakończenie rekolekcji

Okazja do spowiedzi św. w czasie rekolekcji
Podczas rekolekcji – pół godziny przed każdą mszą świętą, a w sobotę 24 marca od godz.
15 w Przysieczy i od godz. 1700 w Prószkowie.
00

Rekolekcje szkolne
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
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poniedziałek 19 marca 1100–1230 Msza św. z nauką rekolekcyjną (przygotować: śpiew, czytanie
modlitwę wiernych)
wtorek 20 marca 1030–1115 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z nauką rekolekcyjną (przygotować:
rozważania poszczególnych stacji – czytają dzieci, a także piosenki na rozpoczęcie i zakończenie)
środa 21 marca 1030–1115 Nabożeństwo pokutne z nauką i spowiedź - w związku z tym klasy: I, II i
III nie przychodzą w środę do kościoła.
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM:
poniedziałek 19 marca 930–1100 Msza św. z nauką rekolekcyjną (przygotować: śpiew, czytanie
modlitwę wiernych)
wtorek 20 marca 930–1015 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z nauką rekolekcyjną (przygotować:
rozważania poszczególnych stacji – czyta młodzież, a także piosenki na rozpoczęcie i zakończenie)
środa 21 marca 930–1015 Nabożeństwo pokutne z nauką i spowiedź
DLA UCZNIÓW POMOLOGII:
wtorek 20 marca 1200–1400 (w Pomologii): Spotkanie ewangelizacyjne z przedstawicielami
franciszkańskiego ośrodka "Fazenda de Esperanza" z Nysy, połączone z multimedialnym pokazem
(przygotować ekran, stolik i dojście do gniazdek), spotkanie prowadzić będzie Kolumbijczyk i
Brazylijczyk, a tłumaczem i moderatorem będzie o. dr Atanazy Polanko OFM.

****

Rekolekcyjne i przedświąteczne odwiedziny chorych

w sobotę (24 marca) od godz. 800. Chorych prosimy zgłosić w zakrystii lub w kancelarii
parafialnej. Prosimy też zgłaszać chorych do przyjęcia Komunii św. w same Święta Wielkanocne
bądź w jakąkolwiek niedzielę. Wtedy Ciało Pańskie zaniosą tym chorym nasi szafarze Eucharystii.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIEDZIELA 18.03.2018. V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - ROZPOCZĘCIE
REKOLEKCJI W CAŁEJ PARAFII
(kazania – o. dr Atanazy Polanko OFM)
700 w języku niemieckim: O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla ++ rodziców Marii i Piotra
Tischbierek, trzech sióstr, czterech braci, dwóch szwagierek, dwóch bratanków i wszystkich ++ z
pokrewieństwa. (ks. Prałat)
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, opiekę Anioła Stróża i zdrowie dla Eugeniusza z okazji rocznicy urodzin oraz w rodzinie
Gąsiorek, Góra i Ziemlewski (o. Atanazy)
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 Srebrnych Jubilatów Marianny i Ludwika
Cebula w 25-tą rocznicę ślubu (również z okazji kolejnej rocznicy urodzin p. Marianny) oraz dla
całej rodziny. (ks. Piotr)
1530 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (o. Atanazy)
1600 O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla ++ rodziców i dziadków Zofii i Piotra
Gatzmanga, ++ braci Bernarda i Pawła Gatzmanga, + siostry Elżbiety Budnickiej i ++ z
pokrewieństwa. (o. Atanazy)
Prószków 1700 – nauka stanowa dla mężczyzn (o. Atanazy)
Prószków 1800 Różaniec za + Marię Oppelt
Przysiecz 800 śpiewamy Gorzkie Żale a 830 : I) O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla +
męża i ojca Gerharda Wocka w 10 rocznicę śmierci oraz dla ++ rodziców Albiny i Pawła Chudala.
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(ks. Aleksander) 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, opiekę Anioła Stróża i zdrowie dla rocznego dziecka Antoniego Ramola,
jego rodzeństwa, rodziców i dziadka. Po mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka Antoniego
Ramola. (ks. Piotr)
PONIEDZIAŁEK 19.03.2018.
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP;
REKOLEKCJE W PRÓSZKOWIE
Prószków 730 Okazja do spowiedzi św. (o. Atanazy) (ks. Prałat)
Prószków 800 – msza św. z nauką ogólną: W intencji rzemieślników z Prószkowa (idziemy na
ofiarę) (ks. Prałat)
Prószków 1700 Różaniec za + Marię Oppelt
Prószków 1730 Okazja do spowiedzi św. (o. Atanazy) (ks. Prałat)
Prószków 1800 – msza św. z nauką ogólną: O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla ++
rodziców Matyldy i Józefa Walecko, + brata Norberta Walecko i + ojca Gerarda Knop. (o.
Atanazy)
Prószków 1900 Nauka stanowa dla kobiet (o. Atanazy)
Przysiecz 1800 I) W intencji rzemieślników z Przysieczy. (kolekta) (ks. Aleksander) II) O Boże
miłosierdzie i życie wieczne dla + męża i ojca Alfreda Jarosch, jego ++ rodziców i brata, ++
rodziców Józefy i Jana Cziollek, + brata, + bratowej i + bratanka, ++ dziadków z obydwu stron i
wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusz opuszczonych. (ks. Piotr)
WTOREK 20.03.2018.
REKOLEKCJE W PRÓSZKOWIE
Prószków 730 Okazja do spowiedzi św. (o. Atanazy) (ks. Piotr)
Prószków 800 – msza św. z nauką ogólną: 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 Rity Mika z okazji 75 rocznicy urodzin
oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny, dzieci i wnuków. (ks. Piotr)
Prószków 1700 Różaniec za + Marię Oppelt
Prószków 1730 Okazja do spowiedzi św. (o. Atanazy) (ks. Prałat) (ks. Piotr)
Prószków 1800 – msza św. z nauką ogólną: I) O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + męża
Józefa Pękali z okazji imienin i rocznicy urodzin (ks. Prałat) II) wolna intencja (o. Atanazy)
Prószków 1900 Nauka stanowa dla młodzieży (o. Atanazy)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________

ŚRODA 21.03.2018. REKOLEKCJE W PRÓSZKOWIE
Prószków 730 Okazja do spowiedzi św. (o. Atanazy) (ks. Piotr)
Prószków 800 – msza św. z nauką ogólną: O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla + męża i
ojca Horsta Matysiok, dla jego ++ rodziców Jadwigi i Tomasza, + brata Helmuta, ++ Zofii, Albiny i
Leona Matysek, ++ braci Wilhelma i Alojzego, + siostry Jadwigi, + szwagra Alfonsa, + bratowej
Rity i dla wszystkich ++ z pokrewieństwa. (z.) (ks. Piotr)
Prószków 1200 Msza św. i pogrzeb + Marii Oppelt (ks. Piotr)
Prószków 1730 Okazja do spowiedzi św. (o. Atanazy) (ks. Piotr)
Prószków 1800 msza św. z nauką ogólną: 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 Bartłomieja i Macieja Głowala z okazji
rocznicy urodzin. (o. Atanazy)
Prószków 1915 Apel Maryjny (o. Atanazy) (ks. Piotr)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CZWARTEK 22.03.2018.
REKOLEKCJE W PRÓSZKOWIE
Prószków 730 Okazja do spowiedzi św. (o. Atanazy) (ks. Prałat) (ks. Aleksander)
Prószków 800 – msza św. dla chorych i seniorów z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia
Chorych (z nauką ogólną), zakończenie rekolekcji w Prószkowie; Msza św.: I) W intencji
chorych i cierpiących (o. Atanazy) II) wolna intencja (ks. Prałat)
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Prószków 1430 – spotkanie z chorymi w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie (spowiedź
św., udzielenie Sakramentu Namaszczenia Chorych i Komunii św. chorym). (o. Atanazy) (ks.
Aleksander)
Prószków 1730 Okazja do spowiedzi św. (o. Atanazy) (ks. Prałat) (ks. Aleksander)
Prószków 1800 – msza św. z nauką ogólną, zakończenie rekolekcji w Prószkowie: wolna intencja
(ks. Piotr)
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________

PIĄTEK 23.03.2018. REKOLEKCJE W PRZYSIECZY
Prószków 700 wolna intencja (ks. Prałat)
Prószków 1730 Okazja do spowiedzi św. (ks. Prałat) (ks. Aleksander)
Prószków 1800 Droga Krzyżowa z czytaniem zalecek, a po niej ok. 1830 msza św.: wolna
intencja (ks. Prałat)
Przysiecz 730 Okazja do spowiedzi św. (o. Atanazy) (ks. Aleksander)
Przysiecz 800 – msza św. z nauką ogólną: O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla ++
rodziców Marii i Wiktora Malorny, ++ Marii i Franciszka Lazar, ++ braci Waltera i Eryka, + siostry
Klary, + bratanka, + kuzyna, + wujka i ++ ciocie, dziadków i ++ z pokrewieństwa. (o. Atanazy)
Przysiecz 1730 Okazja do spowiedzi św. (o. Atanazy) (ks. Piotr)
Przysiecz 1800 Droga Krzyżowa z czytaniem zalecek, a po niej ok. 1800 msza św. z nauką
ogólną: O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla + Erwina Machury (od mieszkańców ul.
Leśnej) (ks. Piotr)
Przysiecz 1900 nauka stanowa dla małżeństw (o. Atanazy)
SOBOTA 24.03.2018.
REKOLEKCJE W PRZYSIECZY
700 wolna intencja (ks. Prałat)
Prószków i Przysiecz: od godz. 800 rekolekcyjne i przedświąteczne odwiedziny chorych w
domach. (ks. Prałat) (ks. Piotr)
Przysiecz 730 Okazja do spowiedzi św. (o. Atanazy) (ks. Aleksander)
Przysiecz 800 – msza św. dla chorych i seniorów z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia
Chorych (z nauką ogólną), zakończenie rekolekcji w Przysieczy, Msza św.: w intencji chorych i
cierpiących. (o. Atanazy)
Prószków 1030 Spowiedź pierwsza dla dzieci przed I Komunią św. (ks. Piotr)
Prószków 1130 Egzamin przed bierzmowaniem. (ks. Piotr)
Prószków 1500 Chrzest dziecka: Darii Małgorzaty Broy (bez mszy św.) (ks. Piotr)
Przysiecz 1530 Okazja do sakramentu pokuty (o. Atanazy) (ks. Aleksander)
Przysiecz 1600 – msza św. z nauką ogólną, zakończenie rekolekcji św. w Przysieczy: I) O
Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla + męża Pawła Styra, + syna Ernesta, ++ rodziców Marii
i Piotra Odelga, ++ teściów i wszystkich ++ z pokrewieństwa. (o. Atanazy) II) O Miłosierdzie
Boże i wieczne zbawienie dla + męża i ojca Wernera Hanc, a dla żyjących o Bożą opiekę. (ks.
Aleksander)
Prószków 1700 Okazja do sakramentu pokuty (ks. Piotr) (ks. Prałat)
Prószków 1730 Koronka do Bożego Miłosierdzia (ks. Piotr)
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla +
matki Zofii Piechaczek, poległego ojca, ++ dziadków z obu stron, ++ synowych Teresy i Marii, +
męża Adolfa Klosa. (ks. Piotr) Tu ogłosić: dzisiaj kolekta na potrzeby klasztoru OO.
Franciszkanów na Górze św. Anny
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uwaga!!!
Dzisiejszej nocy - z soboty 24 na niedzielę 25 marca
nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni tej nocy przesuniemy wskazówki zegarków o godzinę do przodu,
a więc spać będziemy o godzinę krócej!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NIEDZIELA 25.03.2018.
NIEDZIELA PALMOWA CZYLI NIEDZIELA MĘKI
PAŃSKIEJ – ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI W CAŁEJ PARAFII (kazania – o. Atanazy)
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700 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + męża i ojca Reinholda Golec, jego ++ rodziców oraz
++ rodziców Marty i Józefa Janikula, ++ sióstr i braci. (ks. Prałat) Tu ogłosić: dzisiaj kolekta na
potrzeby klasztoru OO. Franciszkanów na Górze św. Anny
945 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + Urszuli Bartkiewicz i ++ z rodziny Bartkiewicz i
Makarewicz. (ks. Piotr) Tu ogłosić: dzisiaj kolekta na potrzeby klasztoru OO. Franciszkanów na
Górze św. Anny
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
dary Ducha Świętego i dalszą opiekę Anioła Stróża dla Agaty Biały z okazji 18-tej rocznicy urodzin
oraz dla jej rodziców o zdrowie i pomyślność. (o. Atanazy) 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 Marii i
Ryszarda Wieczorek z okazji rocznicy urodzin oraz o zdrowie dla dzieci i wnuków. (ks. Piotr) Tu
ogłosić: dzisiaj kolekta na potrzeby klasztoru OO. Franciszkanów na Górze św. Anny
1530 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (o. Atanazy)
1600 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + syna Adama Badylaka w 6 rocznicę śmierci. (o.
Atanazy) Tu ogłosić: dzisiaj kolekta na potrzeby klasztoru OO. Franciszkanów na Górze św.
Anny
Przysiecz 800 śpiewamy Gorzkie Żale a 830 I) O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla ++
rodziców Matyldy i Pawła Goj, + siostry Stefanii, ++ dziadków z rodziny Goj i Lissek oraz dla ++ z
pokrewieństwa. (ks. Aleksander)II) O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla + męża i ojca
Georga Mross, ++ rodziców Franciszki i Jana Piechaczek, ++ Łucji i Józefa Mross, + siostry Anny
Piechaczek, ++ Gertrudy i Romana Tannebaum i wszystkich ++ z pokrewieństwa. (ks. Piotr) Tu
ogłosić: dzisiaj kolekta na potrzeby klasztoru OO. Franciszkanów na Górze św. Anny
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PONIEDZIAŁEK 26.03.2018.
700 wolna intencja

WIELKI

PONIEDZIAŁEK

Przysiecz 1700-1800 Spowiedź św. dla wszystkich
Przysiecz 1800 O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla ++ rodziców Marty i Wilhelma
Matysek, ++ Agnieszki i Józefa Maciek i ++ dziadków z obydwu stron.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________

WTOREK 27.03.2018.
WIELKI
WTOREK
700 wolna intencja
Prószków 1700-1800 Spowiedź św. dla wszystkich
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________

ŚRODA 28.03.2018. WIELKA ŚRODA
700 O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla + Aliny Szymaniec w 30 dni po śmierci (od
sąsiadów).
Prószków 1700-1800 Spowiedź św. dla wszystkich
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

****



ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Od wieczora Wielkiego Czwartku rozpoczyna się Sacrum Triduum Paschale, czyli
święta trzydniówka paschalna, obejmująca: Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę
Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkie te trzy dni stanowią razem jedno
trzydniowe (triduum) święto, największe święto naszej chrześcijańskiej wiary.
Starajmy się swoje prace i domowe przygotowania do świąt tak ułożyć, aby
zakończyć je najpóźniej do wieczora Wielkiego Czwartku, aby już w Wielki Piątek
nie było ich prawie wcale, mimo że w naszym kraju Wielki Piątek to dzień pracujący.
Chodzi o to, aby w Wielki Piątek można było zachować skupienie i powagę dnia
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Śmierci Naszego Zbawiciela. Podobnie również starajmy się ograniczyć do minimum
niekonieczne prace domowe i przygotowania świąteczne w Wielką Sobotę. I starajmy
się przyjść do kościoła w te dni na wieczorne nabożeństwa.
Wieczorna liturgia w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę
sprawowana będzie równolegle w obu kościołach: i w Prószkowie i Przysieczy o
godz. 1830. Ofiara (kolekta) złożona w czasie tych trzech wieczornych nabożeństw przeznaczona
jest na kościoły w Ziemi Św.

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii.
Wieczorem o godz. 1830 msza św. Wieczerzy Pańskiej za żyjących i zmarłych
kapłanów pracujących w naszej parafii (idziemy wszyscy na ofiarę).
W Wielki Piątek Męki Pańskiej obowiązuje abstynencja od mięsa i post. Dorośli i
zdrowi mogą raz w ciągu dnia najeść się do syta (chodzi o post ścisły, czyli post
jakościowy, tzn. bezwzględne powstrzymanie się od pokarmów mięsnych
(obowiązuje tych, którzy ukończyli 14 rok życia) oraz post ilościowy tzn. jeden
posiłek w ciągu dnia do syta, a inne w stopniu umiarkowanym (obowiązuje tych,
którzy ukończyli 18 rok życia- aż do rozpoczęcia 60 roku życia).
W Wielki Piątek nie ma mszy św., bo jest to dzień śmierci naszego Zbawiciela.
Wieczorem o godz. 1830 liturgia ku czci Męki Pańskiej (liturgia Słowa Bożego,
adoracja Krzyża i Komunia św. i procesja do Bożego Grobu) Przed rozpoczęciem
wieczornej liturgii wielkopiątkowej odprawimy nabożeństwo Drogi Krzyżowej
równolegle w obu kościołach (uwaga: bez zalecek!): w Prószkowie i Przysieczy o
godz. 1800. Po zakończeniu liturgii wielkopiątkowej i w Prószkowie i w Przysieczy
od 1930 do 2030 adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie dla wszystkich
(śpiewamy wtedy Gorzkie Żale).
W Wielką Sobotę aż do wieczora nie ma mszy św. Tego dnia czcimy Jezusa
spoczywającego w Bożym Grobie. Adoracja przy Bożym Grobie trwa przez cały
dzień. Porządek adoracji – poniżej.
W Wielką Sobotę zaleca się zachowanie postu, czyli powstrzymanie się od
pokarmów mięsnych (przy czym post ten nie jest obowiązkowy, ale można go
zachować z szacunku dla naszej dawnej tradycji). W Wielką Sobotę poświęcenie
pokarmów wielkanocnych – porządek poniżej.
W Wielką Sobotę wieczorem o godz. 1830 i w Prószkowie i w Przysieczy liturgia
Wigilii Paschalnej w Wielką Noc. Jest to pierwsza, najuroczystsza i najważniejsza w
całym roku kościelnym msza Zmartwychwstania Pańskiego. Składa się ona z
uroczystego śpiewu orędzia paschalnego, dłuższej niż zwykle liturgii Słowa Bożego,
poświęcenia wody chrzcielnej i odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych oraz z liturgii
Eucharystycznej. Na to nabożeństwo przynosimy ze sobą świece (paschaliki), które
zapalimy podczas orędzia paschalnego i przy odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych.
Można też przynieść ze sobą naczynie (słoik, butelkę) na wodę święconą, którą
poświęcimy w czasie sobotniej liturgii Wigilii Paschalnej.
Rankiem, o świcie, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego msza św. z
procesją rezurekcyjną dookoła kościoła – w Prószkowie o godz. 600, a w
Przysieczy o godz. 830. Pozostałe msze św.: w Prószkowie o godz. 945 i 1115. W
Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego popołudniowej mszy św. o godz. 1600 w
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Prószkowie nie ma. Kto z chorych chciałby przyjąć w domu Komunię św. tego dnia,
niech zgłosi przez bliskich w zakrystii, a szafarz Eucharystii przyniesie mu Ciało
Pańskie do domu po rezurekcji.
W Poniedziałek Wielkanocny msze św.: w Prószkowie o godz. 700, 945, 1115, a w
Przysieczy o godz. 830. W Poniedziałek Wielkanocny popołudniowej mszy św. o
godz. 1600 w Prószkowie nie ma.
Zbiórka ministrantów, ministrantek i marianek w Wielki Czwartek o godz. 8 00 oraz w
Wielką Sobotę o godz. 1730. Obecność obowiązkowa.
W Wielkim Tygodniu i Tygodniu po Wielkanocy nie będzie popołudniowych
dyżurów w kancelarii. Sprawy kancelaryjne prosimy zgłaszać bezpośrednio po
mszach świętych. W ciągu dnia można również telefonować na numer parafii (77 /
464-80-11).

Okazja do Spowiedzi św. w Wielkim Tygodniu
w Prószkowie
we wtorek i w środę (dorośli i młodzież): godz. 1700–1800
w Wielki Piątek: godz. 800–900
w Wielką Sobotę: godz. 800–1000
w Przysieczy
w poniedziałek (dorośli i młodzież): godz. 1700–1800

Porządek adoracji przy Bożym Grobie
Wielki Piątek
W Prószkowie i Przysieczy 1930–2000 – adoracja dla wszystkich (Gorzkie Żale)
Wielka Sobota w Prószkowie:
900 – rozpoczęcie adoracji – adoruje Mniejszość Niemiecka, 1000 – Stara
Kuźnia, ul. Młyńska, 1100 – Osiedle Parkowe, Pomologia i Obora, 1200 –
Grzybowiec, 1300 – ul. Korfantego, Szkolna, Kościuszki, Kopernika, Eichendorffa,
1400 – Rynek, 1500 – ul. Daszyńskiego, Osiedle Leśne, Akacjowa, 1600 – ul. Opolska,
Zamkowa i pozostałe ulice, ul. Słoneczna, Stawowa, Krasickiego, Polna, Szpitalna,
1700 – zakończenie adoracji.

Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych
w Wielką Sobotę:
w Prószkowie o godz.: 1100, 1200, 1300, 1400, a w Przysieczy o godz.: 1200 (najpierw
krótka adoracja przy Bożym Grobie, a następnie błogosławieństwo pokarmów).

*****
Z całego serca życzymy Wam głębokiego przeżycia
Świętego Triduum Paschalnego
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego,
które są największymi dniami i świętami naszej wiary.
10

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
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CZWARTEK 29.03.2018. WIELKI CZWARTEK
MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ

Prószków 1800 Zbiórka ministrantów, ministrantek i marianek (obecność obowiązkowa).
Prószków 1830 msza Wieczerzy Pańskiej (idziemy na ofiarę): Za żyjących i zmarłych kapłanów,
pracujących w naszej parafii (zabierzmy ze sobą książeczkę: „Zwycięzca Śmierci”, zawierającą
teksty liturgiczne).
Przysiecz 1830 msza Wieczerzy Pańskiej (jest kolekta): wolna intencja (zabierzmy ze sobą
książeczkę: „Zwycięzca Śmierci”, zawierającą teksty liturgiczne)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIĄTEK 30.03.2018.

WIELKI PIĄTEK MĘKI

PAŃSKIEJ

(ofiara na kościoły w Ziemi Świętej)
Spowiedź św. w Prószkowie: godz. 800–900

Prószków 1800 Droga Krzyżowa (bez zalecek), a po niej ok. 1830 Liturgia ku czci Męki
Pańskiej (zabierzmy ze sobą książeczkę: „Zwycięzca Śmierci”, zawierającą teksty liturgiczne)
Przysiecz 1800 Droga Krzyżowa (bez zalecek), a po niej ok. 1830 Liturgia ku czci Męki Pańskiej
(zabierzmy ze sobą książeczkę: „Zwycięzca Śmierci”, zawierającą teksty liturgiczne)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOBOTA 31.03.2018.
WIELKA SOBOTA,
WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC
Spowiedź św. w Prószkowie: godz. 800–1000
Prószków 1100, 1200, 1300, 1400 – błogosławieństwo pokarmów
Przysiecz 1200 (najpierw adoracja przy Bożym Grobie, a następnie błogosławieństwo pokarmów).
1730 Zbiórka ministrantów i ministrantek (obecność obowiązkowa)
Prószków 1830 WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC - msza św.: w intencji członków
Rady Parafialnej i ich rodzin. (idziemy na ofiarę, przynosimy świece, zabierzmy też ze sobą
książeczkę: „Zwycięzca Śmierci” zawierającą teksty liturgiczne)
Przysiecz 1830 WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC - msza św.: 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
Sowada. (kolekta, przynosimy świece, zabierzmy też ze sobą książeczkę: „Zwycięzca Śmierci”
zawierającą teksty liturgiczne)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. III) Do
Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i za wstawiennictwem Matki Boskiej
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Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Moniki i Józefa Kubiczek w 40-tą rocznicę ślubu, dla ich dzieci i wnuków w dniu ich
urodzin, a o wieczne zbawienie dla ++ rodziców, ++ dwóch braci i + szwagra. (o. Franciszkanin z
Opola) Podczas mszy św. chrzest trojga dzieci: Blanki Zofii Gęsickiej, Ryszarda Jerzego
Lipińskiego i Karoliny Joanny Kuc.
Przysiecz 830 Rezurekcja: O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + żony Krystyny Lellek, ++
rodziców Moniki i Franciszka Lellek, ++ teściów Albiny i Franciszka Batke i wszystkich ++ z
pokrewieństwa, a dla żyjących z rodziny o Boże błogosławieństwo i o zdrowie.
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 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 Teresy w 40-tą rocznicę urodzin, dla jej
męża i dzieci oraz rodziców, a dla + ojca Jerzego Bryla o miłosierdzie Boże i życie wieczne. (z.) II)
O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + Mirosława Bilskiego w drugą rocznicę śmierci. (ks.
Aleksander) III) 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 żony Izabeli w 35 rocznicę urodzin i w rodzinie Tenus i
Budnickich. Podczas mszy św. chrzest dziecka: Marie Emily Burghardt.
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.
***

Obowiązek opłaty śmieciowej od grobów
na cmentarzach parafialnych w Prószkowie i Przysieczy!
Usilnie 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 pełniąobecnie: w
Prószkowie – proboszcz, 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.
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ZBIÓRKA ZŁOMU NA WSPARCIE RENOWACJI NASZEGO KOŚCIOŁA
W PRÓSZKOWIE
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

Odpisz 1% podatku
albo na: „Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu”,
czyli na Diecezjalny Dom Samotnej Matki i Dziecka w Opolu
albo na: Koło Bielickie „Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”
czyli na Schronisko dla Bezdomnych w Bielicach.

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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