OGŁOSZENIA PARAFIALNE W PRÓSZKOWIE
NA XII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 24.06.2018
1. Bezpośrednio po mszy św. udzielimy błogosławieństwa kierowcom i ich pojazdom, ustawionym w Prószkowie na Rynku. Najpierw tu, w kościele, odmówimy modlitwę do św. Krzysztofa, Patrona Kierowców o bezpieczną jazdę i ustrzeżenie od wypadków drogowych, zwłaszcza w czasie wyjazdów wakacyjnych, a następnie kapłani przejdą wzdłuż Rynku i pokropią kierowców i ich pojazdy wodą święconą. Wtedy też można
złożyć do koszyka ofiarę pieniężną na pomoc misjonarzom katolickim działającym w krajach misyjnych.
2. Dzisiaj w Prószkowie o 1530 nieszpory niedzielne.
3. W piątek uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. W związku z tym w piątek w Prószkowie na mszy św.
rannej o 700 i w Przysieczy w piątek wieczorem o 1800 kolekta na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
4. W przyszłą niedzielę kolekta specjalna na odwilgocenie murów kościoła parafialnego w Prószkowie.
5. Również za tydzień, w Prószkowie na nieszporach o godz. 1530, a w Przysieczy podczas Koronki do Bożego
Miłosierdzia o godz. 1400 zmiana tajemnic modlitwy różańcowej.
6. Także w przyszłą niedzielę odpust parafialny w Chróścinie Opolskiej. Suma odpustowa o godz. 1100.
7. Zachęcam do zamawiania mszy św. W nadchodzącym tygodniu mamy wolną intencję w Przysieczy w jutro
w poniedziałek wieczorem o godz. 1800. Odczytać wolne intencje w lipcu i sierpniu… Zaktualizowany wykaz wolnych intencji znajduje na parafialnej stronie internetowej, a także w nowej gazetce parafialnej na
cały okres wakacji, a więc na miesiące lipiec i sierpień łącznie, którą można pobrać z balasek.
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.
Zapowiedzi przedślubne. Sakrament małżeństwa zamierzają zawrzeć: Kinga Skonieczna z Opola Szczepanowic i Mateusz Twardon z Prószkowa (zap. I), Martina Zimmerman z Rogowa Opolskiego i Artur Segiet
z Prószkowa (zap. II).
12.
Tegoroczna Pielgrzymka Dzieci na Górę św. Anny. odbędzie się w przyszłą niedzielę 1 lipca, a tegoroczne Święto Młodzieży na Górze Św. Anny, pod hasłem „Bóg mój i wszystko" odbędzie się od 16 do 21
lipca. Gośćmi imprezy będą: o. Piotr Kwoczała, Wanda i Radek Mokrzyccy, Katarzyna i Paweł Kaczmarek,
Andrzej Wronka, o. Urban Bąk. Przewiduje się koncerty: Podzamek Boys,12 kamieni, Anti Babylon System, ks. Kuba Bartczak, Under. Zapisy na stronie internetowej www.swietomlodziezy.com
13.
Przypominamy raz jeszcze, że od dzisiejszej niedzieli przez cały okres wakacji, tzn. w lipcu i sierpniu
obowiązywać już będzie wakacyjny porządek mszy św. w niedziele i święta, które odprawiane będą: w
Prószkowie o godz. 700, o 1030 i o 1600, a w Przysieczy o 900. Pierwsza msza św. niedzielna odprawiana jest w
Prószkowie zawsze w każdą sobotę wieczorem o godz. 1800.
14.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za organizację i udział we wczorajszej imponującej paradzie
orkiestr, z udziałem znanej w świecie orkiestry Niemieckich Sił Zbrojnych. Dziękujemy także Wam wszystkim, którzyście, na naszą prośbę, w niedawnym głosowaniu nad budżetem obywatelskim masowo poparli
starania naszej prószkowskiej orkiestry dętej o dotację z Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki temu nasza orkiestra zajęła pierwsze miejsce, zdobywając do podziału dla siebie oraz dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej
„Kaprys” dotację 50 tys. zł na zakup instrumentów i reprezentacyjnych strojów.
15.
Wczoraj niepodziewanie odszedł do Pana z naszej parafii: Józef Kurpierz z ul. Zielonej w Prószkowie. Przeżył 68 lat. Jego pogrzeb odbędzie się w Prószkowie najprawdopodobniej we czwartek, ale oficjalnie termin może zostać ustalony dopiero jutro. Msza św. w 30 dni po śmierci w Prószkowie w poniedziałek
23 lipca o godzinie 7.00 rano. Różaniec za Zmarłego w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 18.00 w ko ściele parafialnym. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…
16.
Życzymy Wam spokojnej niedzieli i Bożego błogosławieństwa w nowym tygodniu.
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1. Bezpośrednio po mszy św. udzielimy błogosławieństwa kierowcom i ich pojazdom, ustawionym na parkingu przed kościołem. Najpierw tu, w kościele, odmówimy modlitwę do św. Krzysztofa, Patrona Kierowców
o bezpieczną jazdę i ustrzeżenie od wypadków drogowych, zwłaszcza w czasie wyjazdów wakacyjnych, a
następnie kapłani przejdą i pokropią kierowców i ich pojazdy wodą święconą. Wtedy też można złożyć do
koszyka ofiarę pieniężną na pomoc misjonarzom katolickim działającym w krajach misyjnych
2. W piątek uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. W związku z tym w piątek w Prószkowie na mszy św.
rannej o 700 i w Przysieczy w piątek wieczorem o 1800 kolekta na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
3. W przyszłą niedzielę kolekta specjalna na odwilgocenie murów kościoła parafialnego w Prószkowie.
4. Również za tydzień, w Prószkowie na nieszporach o godz. 1530, a w Przysieczy podczas Koronki do Bożego Miłosierdzia o godz. 1400 zmiana tajemnic modlitwy różańcowej.
5. Także w przyszłą niedzielę odpust parafialny w Chróścinie Opolskiej. Suma odpustowa o godz. 1100.
6. Zachęcam do zamawiania mszy św. W nadchodzącym tygodniu mamy wolną intencję w Przysieczy w jutro w poniedziałek wieczorem o godz. 1800. Odczytać wolne intencje w lipcu i sierpniu… Zaktualizowany
wykaz wolnych intencji znajduje na parafialnej stronie internetowej, a także w nowej gazetce parafialnej na
cały okres wakacji, a więc na miesiące lipiec i sierpień łącznie, którą można pobrać z balasek.
7. 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.
8. Zachęcamy do nabycia aktualnego numeru „Gościa Niedzielnego” w cenie 5 zł.
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. Zapowiedzi przedślubne. Sakrament małżeństwa zamierzają zawrzeć: Kinga Skonieczna z Opola Szczepanowic i Mateusz Twardon z Prószkowa (zap. I), Martina Zimmerman z Rogowa Opolskiego i Artur Segiet z Prószkowa (zap. II).
11. Tegoroczna Pielgrzymka Dzieci na Górę św. Anny. odbędzie się w przyszłą niedzielę 1 lipca, a tegoroczne Święto Młodzieży na Górze Św. Anny, pod hasłem „Bóg mój i wszystko" odbędzie się od 16 do 21
lipca. Gośćmi imprezy będą: o. Piotr Kwoczała, Wanda i Radek Mokrzyccy, Katarzyna i Paweł Kaczmarek, Andrzej Wronka, o. Urban Bąk. Przewiduje się koncerty: Podzamek Boys,12 kamieni, Anti Babylon
System, ks. Kuba Bartczak, Under. Zapisy na stronie internetowej www.swietomlodziezy.com
12. Przypominamy raz jeszcze, że od dzisiejszej niedzieli przez cały okres wakacji, tzn. w lipcu i sierpniu
obowiązywać już będzie wakacyjny porządek mszy św. w niedziele i święta, które odprawiane będą: w
Prószkowie o godz. 700, o 1030 i o 1600, a w Przysieczy o 900. Pierwsza msza św. niedzielna odprawiana jest
w Prószkowie zawsze w każdą sobotę wieczorem o godz. 1800.
13. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za organizację i udział we wczorajszej imponującej paradzie
orkiestr, z udziałem znanej w świecie orkiestry Niemieckich Sił Zbrojnych. Dziękujemy także Wam
wszystkim, którzyście, na naszą prośbę, w niedawnym głosowaniu nad budżetem obywatelskim masowo
poparli starania naszej prószkowskiej orkiestry dętej o dotację z Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki temu
nasza orkiestra zajęła pierwsze miejsce, zdobywając do podziału dla siebie oraz dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Kaprys” dotację 50 tys. zł na zakup instrumentów i reprezentacyjnych strojów.
14. Bóg zapłać rodzinom, które w minionym tygodniu uprzątnęły naszą świątynię. O posprzątanie kościoła
w tym tygodniu proszę rodziny z ul. Opolskiej pp. ...
15. Wczoraj niepodziewanie odszedł do Pana z naszej parafii: Józef Kurpierz z ul. Zielonej w Prószkowie. Przeżył 68 lat. Jego pogrzeb odbędzie się w Prószkowie najprawdopodobniej we czwartek, ale oficjalnie termin może zostać ustalony dopiero jutro. Msza św. w 30 dni po śmierci w Prószkowie w poniedziałek 23 lipca o godzinie 7.00 rano. Różaniec za Zmarłego w poniedziałek, wtorek i środę o godz.
18.00 w kościele parafialnym. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…
16. Życzymy Wam spokojnej niedzieli i Bożego błogosławieństwa w nowym tygodniu.
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