OGŁOSZENIA PARAFIALNE W PRÓSZKOWIE
NA NIEDZIELĘ 12.08.2018
1. Dzisiaj w Prószkowie o 1530 nieszpory niedzielne.
2. W środę uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej) – jedno z największych świąt
kościelnych, które ma również charakter święta państwowego, a więc jest dniem wolnym od pracy. W tym dniu mamy
obowiązek sumienia uczestniczyć we mszy św. Dlatego porządek mszy św. we czwartek jest taki sam, jak w każdą
niedzielę, włącznie z pierwszą mszą tej uroczystości w przeddzień wieczorem, czyli we wtorek o godz. 18 00. Po każdej
mszy św. poświęcimy zioła i kwiaty.
3. W środę po południu w Przysieczy, tradycyjny już festyn świąteczny „Przysieckie Święto Ziół”. Początek o godzinie
1400. W przeddzień wieczorem, czyli we wtorek o godz. 19 00 w Przysieczy zabawa taneczna.
4. W piątek, sobotę i niedzielę na Górze św. Anny obchody kalwaryjskie uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
5. W piątek przypada uroczystość św. Jacka, Kapłana, Głównego Patrona Metropolii Górnośląskiej.
6. W przyszłą niedzielę odpust w Dąbrówce Górnej – suma o godz. 11 00.
7. Zachęcam do zamawiania mszy św. Odczytać wolne intencje w sierpniu… Zaktualizowany wykaz wolnych intencji
znajduje na parafialnej stronie internetowej.
8. Prosimy o uregulowanie opłat cmentarnych – od grobu pojedynczego 20 zł na rok, a od grobu podwójnego – 40 zł na
rok. Można to uczynić w zakrystii po mszy św.
9. Zachęcamy do nabycia aktualnego numeru „Gościa Niedzielnego” w cenie 5 zł.
10.Nadal usilnie proszę o podanie mi na kartce wykazu mieszkańców każdego mieszkania bądź domu
w Prószkowie. Liczymy bowiem mieszkańców Parafii, i ważne jest, aby było wiadomo, ile osób mieszka stabilnie na
miejscu, a ile jest poza domem.
11.W sobotę 8 września organizujemy jednodniową pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej – niedaleko
Częstochowy. Zapisy do końca sierpnia w zakrystii. Koszty wyjazdu, raczej niewielkie, podamy w późniejszym ter minie, dopiero po ustaleniu liczby uczestników.
12.Zapowiedzi przedślubne. Sakrament małżeństwa zamierzają zawrzeć: Mateusz Berger z Przysieczy i Natalia Lysik z
Domecka (zap. III) oraz Wioletta Gabriel z Prószkowa i Adrian Kośny z Ładzy (zap. I).
13.Już dzisiaj sygnalizujemy zbiórkę zużytego sprzętu AGD, który może być wielką pomocą dla misjonarzy katolickich
działających w krajach Trzeciego Świata. Chodzi o stare i zużyte pralki, lodówki, zmywarki, żelazka itd., słowem te
urządzenia, które mają kabel. Termin zbiórki… .
14.We wrześniu odbędzie się Pielgrzymka Złotych i Srebrnych Jubilatów Małżeńskich do kościoła seminaryjnego przy
ul. Drzymały w Opolu. Przy tej okazji jubilaci spotkają się z ks. Biskupem. Dlatego usilnie proszę Srebrnych i Złotych
Jubilatów Małżeńskich, którzy w tym roku już obchodzili, bądź jeszcze będą obchodzić jubileusz, o pilne podanie mi
do zakrystii na kartce swoich imion i nazwiska oraz adresu domowego, aby na to spotkanie mogli otrzymać imienne
zaproszenie od Księdza Biskupa.
15.Jeśli komuś zbywają stare, bez żadnej wartości, oprawione w ramy, obrazy świętych, figurki czy też krzyże z miesz kań czy domów naszych babć czy dziadków, z którymi nie wiadomo, co zrobić, bardzo proszę, aby mi je przynieść.
Zawiozę je do Ligoty Dolnej pod Górą św. Anny, do Muzeum Sztuki Sakralnej, tuż przy drodze z Gogolina do Strzelec Opolskich, które gromadzi tego typu sprzęty, aby je ocalić dla potomnych. Przy okazji warto to muzeum odwie dzić.
16.Najgoręcej dziękuję za ubiegłoniedzielną kolektę specjalną na odwilgocenie murów kościoła. Przyniosła ona kwotę2712 zł. W minionym tygodniu przeprowadziliśmy niezbędną naprawę organów kościoła w Prószkowie. Koszty naprawy wyniosły 1500 zł.
17.Nabożeństwa prawosławne w Opolu. W Święto Przemienienia Pańskiego dla kościoła prawosławnego, a więc w przyszłą niedzielę 19 sierpnia o godz. 16.00 zostanie odprawione pierwsze w Opolu nabożeństwo dla wiernych kościoła
prawosławnego w tzw. Wieczerniku pod kościołem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu. Nabożeństwa odbywać się będą cyklicznie w każdą niedzielę (do 2 września o godz. 16.00, a od 9 września – o godz. 10.00). W imieniu
ks. Mitrata Stanisława Stracha, proboszcza parafii prawosławnej w Kędzierzynie-Koźlu, prosimy o przekazanie tego
zaproszenia wiernym kościoła prawosławnego mieszkającym na terenie naszej parafii.
18.Mamy już kalendarz z intencjami na 2019 r. Można zacząć zamawiać msze św. na przyszły rok.
19.Życzymy Wam spokojnej niedzieli i Bożego błogosławieństwa w nowym tygodniu.
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1. W środę uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej) – jedno z największych świąt
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kościelnych, które ma również charakter święta państwowego, a więc jest dniem wolnym od pracy. W tym dniu mamy
obowiązek sumienia uczestniczyć we mszy św. Dlatego porządek mszy św. we czwartek jest taki sam, jak w każdą
niedzielę, włącznie z pierwszą mszą tej uroczystości w przeddzień wieczorem, czyli we wtorek o godz. 18 00 w Prószkowie. Po każdej mszy św. poświęcimy zioła i kwiaty.
W środę po południu w Przysieczy, tradycyjny już festyn świąteczny „Przysieckie Święto Ziół”. Początek w środę o
godzinie 1400. W przeddzień wieczorem, czyli we wtorek o godz. 1900 w Przysieczy zabawa taneczna.
W piątek, sobotę i niedzielę na Górze św. Anny obchody kalwaryjskie uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
W piątek przypada uroczystość św. Jacka, Głównego Patrona Metropolii Górnośląskiej.
W przyszłą niedzielę odpust w Dąbrówce Górnej – suma o godz. 11 00.
Zachęcam do zamawiania mszy św. Odczytać wolne intencje w sierpniu… Zaktualizowany wykaz wolnych intencji
znajduje na parafialnej stronie internetowej.
Prosimy o uregulowanie opłat cmentarnych – od grobu pojedynczego 20 zł na rok, a od grobu podwójnego – 40 zł na
rok. Można to uczynić w zakrystii po mszy św.
Zachęcamy do nabycia aktualnego numeru „Gościa Niedzielnego” w cenie 5 zł.

8.
9. Nadal usilnie proszę o podanie mi na kartce wykazu mieszkańców każdego mieszkania bądź domu

w Prószkowie. Liczymy bowiem mieszkańców Parafii, i ważne jest, aby było wiadomo, ile osób mieszka stabilnie na
miejscu, a ile jest poza domem.
10.
W sobotę 8 września organizujemy jednodniową pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej – niedaleko Częstochowy. Zapisy do końca sierpnia w zakrystii. Koszty wyjazdu, raczej niewielkie, podamy w późniejszym
terminie, dopiero po ustaleniu liczby uczestników.
11.
Zapowiedzi przedślubne. Sakrament małżeństwa zamierzają zawrzeć: Mateusz Berger z Przysieczy i Natalia Lysik z Domecka (zap. III) oraz Wioletta Gabriel z Prószkowa i Adrian Kośny z Ładzy (zap. I).
12.
Już dzisiaj sygnalizujemy zbiórkę zużytego sprzętu AGD, który może być wielką pomocą dla misjonarzy katolickich działających w krajach Trzeciego Świata. Chodzi o stare i zużyte pralki, lodówki, zmywarki, żelazka itd., słowem
te urządzenia, które mają kabel. Termin zbiórki… .
13.
We wrześniu odbędzie się Pielgrzymka Złotych i Srebrnych Jubilatów Małżeńskich do kościoła seminaryjnego
przy ul. Drzymały w Opolu. Przy tej okazji jubilaci spotkają się z ks. Biskupem. Dlatego usilnie proszę Srebrnych i
Złotych Jubilatów Małżeńskich, którzy w tym roku już obchodzili, bądź jeszcze będą obchodzić jubileusz, o pilne po danie mi do zakrystii na kartce swoich imion i nazwiska oraz adresu domowego, aby na to spotkanie mogli otrzymać
imienne zaproszenie od Księdza Biskupa.
14.
Jeśli komuś zbywają stare, bez żadnej wartości, oprawione w ramy, obrazy świętych, figurki czy też krzyże z
mieszkań czy domów naszych babć czy dziadków, z którymi nie wiadomo, co zrobić, bardzo proszę, aby mi je przy nieść. Zawiozę je do Ligoty Dolnej pod Górą św. Anny, do Muzeum Sztuki Sakralnej, tuż przy drodze z Gogolina do
Strzelec Opolskich, które gromadzi tego typu sprzęty, aby je ocalić dla potomnych. Przy okazji warto to muzeum od wiedzić.
15.
Najgoręcej dziękuję za ubiegłoniedzielną kolektę specjalną na odwilgocenie murów kościoła. Przyniosła ona
kwotę 2712 zł. W minionym tygodniu przeprowadziliśmy niezbędną naprawę organów kościoła w Prószkowie.
Koszty naprawy wyniosły 1500 zł.
16.
Nabożeństwa prawosławne w Opolu. W Święto Przemienienia Pańskiego dla kościoła prawosławnego, a więc w
przyszłą niedzielę 19 sierpnia o godz. 16.00 zostanie odprawione pierwsze w Opolu nabożeństwo dla wiernych kościoła prawosławnego w tzw. Wieczerniku pod kościołem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu. Nabożeństwa
odbywać się będą cyklicznie w każdą niedzielę (do 2 września o godz. 16.00, a od 9 września – o godz. 10.00). W
imieniu ks. Mitrata Stanisława Stracha, proboszcza parafii prawosławnej w Kędzierzynie-Koźlu, prosimy o przekazanie tego zaproszenia wiernym kościoła prawosławnego mieszkającym na terenie naszej parafii.
17.
Mamy już kalendarz z intencjami na 2019 r. Można zacząć zamawiać msze św. na przyszły rok.
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18.

Bóg zapłać rodzinom, które w minionym tygodniu uprzątnęły naszą świątynię. O posprzątanie kościoła w tym tygodniu proszę rodziny z ul. Strażackiej pp. Urbacka i Nocoń.
19.
Życzymy Wam spokojnej niedzieli i Bożego błogosławieństwa w nowym tygodniu.
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