Gazetka parafialna
P r oś s z k oś w - P r z y s i e c z
ŚTYCZENŚ 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
podniosła je do rangi uroczystosś ci
nakazanych i przeniosła na 1
stycznia.

Msze św.
w Prószkowie:

Pierwszy dzienś Nowego Roku to oś smy
dzienś od Narodzenia Jezusa. Według prawa
zż ydowskiego kazż dy chłopiec miał bycś tego
dnia obrzezany. W oktawę Bozż ego Narodzenia,
dziękując Bogu za przyjsś cie na sś wiat
Chrystusa, Kosś cioś ł obchodzi uroczystosś cś Maryi
jako Matki Bozż ej, przez ktoś rą spełniły się
obietnice dane całej ludzkosś ci, związane z
tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich
przymiotoś w Maryi czcimy szczegoś lnie Jej
macierzynś stwo. Dziękujemy Jej takzż e za to, zż e
swą macierzynś ską opieką otacza cały Lud
Bozż y.
Uroczystosś cś ŚŚ więtej Bozż ej Rodzicielki
Maryi to najstarsze maryjne sś więto. Do liturgii
Kosś cioła wprowadził je dosś cś poś zś no papiezż
Pius XI w roku 1931 na pamiątkę 1500.
rocznicy soboru w Efezie (431). Pius XI
wyznaczył na coroczną pamiątkę tego sś więta
dzienś 11 pazś dziernika. Reforma liturgiczna w
roku 1969 nie zniosła tego sś więta, ale
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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
Adres strony internetowej:
http://parafia-proszkow.pl/
E-mail do parafii:
poczta@parafia-proszkow.pl
E-mail do proboszcza:
jozefzura@wp.pl
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WTOREK 01.01.2019 NOWY ROK
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
8 intencja wolna
1115 Msza św. dla dzieci z rodzicami: intencja wolna
1530 Nieszpory kolędowe
1600 intencja wolna
Przysiecz 930 intencja wolna
00

Środa 02.01.2019 r. Wspomnienie Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu,
Biskupów i Doktorów Kościoła
1800 intencja wolna
Czwartek 03.01.2019 r. I CZWARTEK MIESIĄCA
Prószków 1800 intencja wolna.
Po mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu zmodlitwą o nowe powołania do kapłaństwa i zakonu
znaszej parafii.
Piątek 04.01.2019 r. I PIĄTEK MIESIĄCA
1800 Ku czci Bozż ego Śerca i za zż yjących i ++ czcicieli NŚPJ.
Po mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu zlitanią do Serca Pana Jezusa.
Przysiecz 1700 intencja wolna.
Po mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu zlitanią do Serca Pana Jezusa.
Sobota 05.01.2019 r. I SOBOTA MIESIĄCA
700 W intencji zadosś cśuczynienia Niepokalanemu Śercu NMP.
Prószków 1700 Okazja do spowiedzi sś więtej przed wystawionym Najsś więtszym Śakramentem
Prószków 1730 Koronka do Bozż ego Miłosierdzia
Prószków 1800 Pierwsza Msza św. z uroczystości Trzech Króli: Za + męzż a Jana Jabłonś skiego, ++
Rodzicoś w, ++ Tesś cioś w, + Wnuka oraz ++ z pokrewienś stwa z tych Rodzin.
Niedziela 06.01.2019 r. UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI);
Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza,
symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z
najstarszych świąt w Kościele. Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się dziś kadzidło i kredę.Kredą
oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego.
Po każdej mszy św. poświęcenie wody; kolekta przeznaczona na Misje.
30
7 w języku niemieckim: intencja wolna
1030 Msza Św. dla dzieci z rodzicami: I) Za ++ rodzicoś w Elzż bietę i Franciszka Klimek, + brata Pawła,
++ dziadkoś w Tkocz, ++ tesś cioś w Hudala, ++ szwagroś w Joś zefa i Karola, + bratanka Romana, a dla
zż yjących z rodziny o Bozż e błogosławienś stwo i o zdrowie.
II) O dalszą opiekę, Bozż e błogosławienś stwo i zdrowie dla Mamy, Śynoś w, Śynowych i Wnuczek oraz za
++ męzż a, ojca i dziadka Alfreda Orlik, ++ rodzicoś w Ewy i Ignacego Przybyłek, ++ Marii, Heleny i Pawła
Orlik, ++ Romana i Joś zefa, ++ Dziadkoś w i wszystkich ++ z Rodziny.
1530 Nieszpory kolędowe.
Na początku nabożeństwa nastąpi zmiana tajemnic modlitwy różańcowej na miesiąc styczeń dla
członków naszych Róż Różańcowych.
00
16 O dalszą opiekę, Bozż e błogosławienś stwo i zdrowie dla Krystyny Henschel z okazji 75. rocznicy
urodzin
Przysiecz 900 O dalszą opiekę, Bozż e błogosławienś stwo i zdrowie dla Jerzego Lazar z okazji 70.
rocznicy urodzin oraz o Bozż e błogosławienś stwo i zdrowie w rodzinach Lazar i Widera.
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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 styczeń dla
członków Róży Różańcowej.
Poniedziałek 07.01.2019 r.
1800 Za + męzż a Reinholda i + Roś zż y Marona, ++ rodzicoś w Apolonii i Joś zefa Roskosz, dwoś ch ++ Śioś str,
dwoś ch ++ Braci i + bratowej Marty.
Przysiecz 1700 Za ++ rodzicoś w Marii i Ludwika Kochanek, + matki Klary, + cioci Florentyny, + brata
Jerzego i ++ Dziadkoś w.
Wtorek 08.01.2019 r.
1800 intencja wolna.
Środa 09.01.2019 r.
1800 Za + męzż a Joś zefa w kolejną rocznicę sś mierci, dla ++ rodzicoś w z obu stron Marciniak i Czepizż ak,
dla ++ Dziadkoś w i Babcś , dla ++ Śioś str i Braci z obu stron i dla dusz w czysś cścu cierpiących.
Czwartek 10.01.2019 r.
Prószków 1800 O Bozż e błogosławienś stwo i zdrowie w pewnej intencji (z.)
Piątek 11.01.2019 r.
1800 Za + męzż a i ojca Gintera Trzeciok oraz + syna Jerzego.
Przysiecz 1700 intencja wolna.
Sobota 12.01.2019 r.
700 intencja wolna.
Prószków godz. 930 - Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z kl. III gimnazjum
Prószków godz. 1000 - Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z klas VI, VII, VIII
Prószków 1700 Okazja do spowiedzi sś więtej przed wystawionym Najsś więtszym Śakramentem
Prószków 1730 Koronka do Bozż ego Miłosierdzia
Prószków 1800 Pierwsza Msza św. ze święta Chrztu Pańskiego: Za + Helenę Benikas, jej ++
Rodzicoś w i Rodzenś stwa.
Niedziela 13.01.2019 r. NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
Święto Chrztu Pana Jezusa zamyka okres świętowania Bożego Narodzenia. W dniu chrztu Jezus został
przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Zamknięte przez
grzech Adama niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. Z nieba daje się słyszeć
jednoznaczny głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie“.
30
7 intencja wolna
1030 Msza Św. dla dzieci z rodzicami: Za + ojca Joś zefa Śzymaniec, ++ rodzicoś w Matyldę i Joś zefa
Walecko oraz + brata Norberta
1530 Nieszpory kolędowe.
1600 intencja wolna
Przysiecz 900 intencja wolna
Poniedziałek 14.01.2019 r.
OKRES ZWYKŁY
00
18 intencja wolna.
Przysiecz 1700 Za + Marcina Śzot w 9 rocznicę sś mierci i ++ z rodzin Śzot i Bal.
Wtorek 15.01.2019 r.
1800 intencja wolna.
Środa 16.01.2019 r.
1800 intencja wolna.
Czwartek 17.01.2019 r. Wspomnienie św. Antoniego, Opata
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Prószków 1800 intencja wolna.
Piątek 18.01.2019 r.
1800 intencja wolna.
Przysiecz 1700 Za + męzż a i ojca Alfreda Jarosch, jego ++ rodzicoś w Elzż biety i Franciszka, + brata
Herberta, ++ rodzicoś w Joś zefy i Jana Czollek, + Brata, + Bratowej, + Bratanka i wszystkich ++ z
Pokrewienś stwa z obu stron oraz dla dusz opuszczonych.
Sobota 19.01.2019 r. Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, Biskupa
700 intencja wolna.
Prószków 1700 Okazja do spowiedzi sś więtej przed wystawionym Najsś więtszym Śakramentem
Prószków 1730 Koronka do Bozż ego Miłosierdzia
Prószków 1800 Pierwsza Msza św. niedzielna: O dalszą opiekę, Bozż e błogosławienś stwo i zdrowie
dla Adriana Rutkowskiego z okazji 50. rocznicy urodzin.
Podczas Mszy św. poświęcenie modlitewników „Droga do Nieba” dla dzieci pierwszokomunijnych.
Prószków 1900 Śpotkanie formacyjne z rodzicami dzieci, ktoś re w 2019 r. przystąpią do I Komunii sś w.
Niedziela 20.01.2019 r. II NIEDZIELA ZWYKŁA; TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
730 w języku niemieckim: intencja wolna
1030 Msza Św. dla dzieci z rodzicami: I) Za ++ rodzicoś w Anny i Władysława Olszak i wszystkich ++ z
Rodziny.
II) O dalszą opiekę, Bozż e błogosławienś stwo i zdrowie dla Marii i Jana Komorowski z okazji 45.
rocznicy sś lubu oraz dla Dzieci i Wnukoś w
1530 Nieszpory kolędowe.
1600 intencja wolna
Przysiecz 900 Za ++ rodzicoś w Marty i Joś zefa Bryla oraz + ojca Gerda Przelor.
Poniedziałek 21.01.2019 r.
Wspomnienie św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy
00
18 intencja wolna.
Przysiecz 1700 Za ++ rodzicoś w Marii i Wiktora Malorny, + brata Waltera, ++ dziadkoś w Odelga i
Malorny.
Wtorek 22.01.2019 r.
1800 intencja wolna.
Środa 23.01.2019 r.
1800 intencja wolna.
Czwartek 24.01.2019 r. Wspomnienie św. Franciszka Salezego, Biskupa i Doktora Kościoła
Prószków 1800 O dalszą opiekę, Bozż e błogosławienś stwo i zdrowie dla ks. Piotra Reimanna z okazji
rocznicy urodzin.
Piątek 25.01.2019 r.
Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła
00
18 intencja wolna.
Przysiecz 1700 O dalszą opiekę, Bozż e błogosławienś stwo i zdrowie dla ks. Piotra Reimanna z okazji
rocznicy urodzin.
Sobota 26.01.2019 r. Wspomnienie św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa
700 intencja wolna.
Prószków 1700 Okazja do spowiedzi sś więtej przed wystawionym Najsś więtszym Śakramentem
Prószków 1730 Koronka do Bozż ego Miłosierdzia
Prószków 1800 Pierwsza Msza św. niedzielna: Za + matkę Halinę Goslar w 4 rocznicę sś mierci, + ojca
Tadeusza Ochman oraz ++ z rodzin: Ochman, Krzyminś ski i Wawrzyniak.
Niedziela 27.01.2019 r.

III NIEDZIELA ZWYKŁA
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730 w języku niemieckim: intencja wolna
1030 Msza Św. dla dzieci z rodzicami: Za + szwagra Huberta Bartel w pierwszą rocznicę sś mierci.
1530 Nieszpory kolędowe.
1600 intencja wolna
Przysiecz 900 I) O dalszą opiekę, Bozż e błogosławienś stwo i zdrowie dla całej rodziny Roö ssler.
II) O dalszą opiekę, Bozż e błogosławienś stwo i zdrowie dla całej rodziny Bujak oraz dla Dzieci i
Wnukoś w.
Poniedziałek 28.01.2019 r. WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU, PREZBITERA
I DOKTORA KOŚCIOŁA; ROZPOCZĘCIE FERII ZIMOWYCH
1800 intencja wolna.
Przysiecz 1700 O dalszą opiekę i Bozż e błogosławienś stwo i zdrowie dla nowozż enś coś w Darii i Daniela
Tomaszewskich.
Wtorek 29.01.2019 r. FERIE ZIMOWE
1800 intencja wolna.
Środa 30.01.2019 r. FERIE ZIMOWE
1800 intencja wolna.
Czwartek 31.01.2019 r. WSPOMNIENIE ŚW. JANA BOSKO, PREZBITERA; FERIE ZIMOWE
Prószków 1800 intencja wolna.

Konta bankowe:


konto parafii sś w. Jerzego w Proś szkowie:

BŚ Gogolin, O/Proś szkoś w
29 8883 1031 2002 2000 4884 0001


konto „Caritas” przy parafii sś w. Jerzego w Proś szkowie:

BŚ Gogolin, O/Proś szkoś w
84 8883 1031 2004 0000 2727 0001
Niniejsza gazetka jest przeznaczona wyłącznie do uzż ytku
wewnętrznego parafii p.w. sś w. Jerzego w Proś szkowie.
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