OGŁOSZENIA PARAFIALNE W PRÓSZKOWIE
NA IV NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ 22.04.2018 r.
1. Dzisiaj obchód święta patronalnego naszego kościoła parafialnego – odpust św. Jerzego w Prószkowie.
Sumę odprawi i kazanie odpustowe wygłosi ks. prałat Jerzy Kos, proboszcz parafii św. Mikołaja w Nowej
Rudzie koło Kłodzka (diecezja świdnicka - na Dolnym Śląsku) (którego bardzo serdecznie witam i dziękuję
za posługę Eucharystii i Bożego Słowa). Dzisiaj na sumie odpustowej nie idziemy na ofiarę, natomiast po
sumie pójdziemy w procesji dookoła kościoła. Tradycyjna msza św. za zmarłych i poległych będzie w
Prószkowie jutro, w poniedziałek, o godz. 7 rano. (Podziękowanie na koniec sumy odpustowej: Księdzu Sumiście i zarazem Kaznodziei oraz Księżom Koncelebransom – za koncelebrę Eucharystii i wygłoszone Słowo
Boże, Księżom naszego dekanatu, których po tej mszy św. zapraszam na plebanię – za udział w uroczystości,
Panu organiście i naszej Orkiestrze, naszym Zakrystiankom za cały trud upiększenia naszej świątyni, Szafarzom Eucharystii, Ministrantom i Ministrantkom za udział w uroczystości, wszystkim Miłym Gościom i naszym Parafianom – za liczny i pobożny udział w odpuście. Wszystkim Wam, Moi Drodzy, życzę smacznego
obiadu odpustowego i radości z dnia dzisiejszego w gronie rodzinnym. Niech Chrystus Zmartwychwstały
nam błogosławi!)
2. Dzisiaj o godz. 1530 nieszpory odpustowe.
3. Jutro uroczystość św. Wojciecha Biskupa i Męczennika.
4. W sobotę w Prószkowie o 1900 spotkanie formacyjne z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, ostatnie już
przed uroczystością I Komunii św.
5. Zachęcam do zamawiania mszy św. W nadchodzącym tygodniu mamy 2 wolne intencje mszalne w Prószkowie - w przyszłą niedzielę 29 kwietnia i w przyszły poniedziałek 30 kwietnia rano o 700. I sporo w maju wieczorem w Prószkowie i w Przysieczy. Zaktualizowany wykaz wolnych intencji znajduje na parafialnej stronie internetowej.
6. 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.
7. Można również nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego” w cenie 5 zł i „Małego Gościa Niedzielnego”
dla dzieci w cenie 5 zł.
8. Przypominamy, iż w sobotę 19 maja (a więc za miesiąc!) organizujemy ogólnoparafialną zbiórkę złomu żelaznego, ale bez sprzętu AGD (bo takiego złomu opolski CENTROZŁOM nie przyjmie), z przeznaczeniem na odwilgocenie murów naszego kościoła parafialnego. Kto chciałby złom ofiarować, a zwłaszcza
przedmioty czy elementy żelazne o dużej wielkości i ciężarze, trudne do uniesienia dla jednego człowieka,
niech do tego czasu podczas niedzielnej kolekty, wrzuci do koszyka kartkę ze swoim adresem domowym, telefonem i informacją, co to są za sprzęty. Kartkę można przynieść również do zakrystii po każdej mszy św.
Ułatwi to znacznie naszym strażakom odbiór tego złomu podczas zbiórki w sobotę 19 maja.
9. Zapowiedzi przedślubne. Małżeństwo sakramentalne zamierzają zawrzeć: Aleksandra Krasoń z Rogowa Sobóckiego i Szymon Lorenz z Prószkowa (zap. III).
10.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli rozebrać Ciemnicę i Boży Grób w miniony wtorek.
11.
Życzymy Wam spokojnej niedzieli i Bożego błogosławieństwa w nowym tygodniu.
W minionym tygodniu znieśliśmy ze strychu plebanii leżące tam od ponad 50 lat 14. stacji dawnej Drogi Krzyżowej
z naszego kościoła parafialnego. Uczyniłem to w zamiarze poddania ich fachowej konserwacji, aby mogły ponownie
znaleźć się w naszym kościele, zwłaszcza że słyszałem o nich opinię, że stanowią one malarstwo płócienne na dość
wysokim poziomie, znacznie przewyższającym poziom artystyczny obecnej Drogi Krzyżowej w naszym kościele.
Kiedy znosiliśmy te obrazy okazało się w świetle dziennym, że są to niewiele warte oleodruki, naklejone na płótno.
Oleodruki to papierowe, plakatowe zdjęcia, w tym przypadku rzeczywiście pod względem malarskim bardzo pięk nej Drogi Krzyżowej z jakiegoś zabytkowego kościoła, które przed wojną zastąpiły jeszcze dawniejsze stacje Drogi
Krzyżowej, najpewniej mocno nadgryzione przez ząb czasu. Ponieważ te oleodruki w latach 60-tych zaczęły się odklejać od swego płóciennego podkładu, ówczesny proboszcz, ks. Jan Surdziel, podmienił te podniszczone stacje na
obecną Drogę Krzyżową. Dwie z tych zniesionych ze strychu mocno uszkodzonych stacji, czyli obrazów, możemy
dzisiaj obejrzeć w naszym kościele (oparte o boczny ołtarz), aby się samemu przekonać, w jakim są stanie. Ponie waż obrazy te są niewiele warte, a przy tym mocno uszkodzone, nie nadają się one do konserwacji.
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