OGŁOSZENIA PARAFIALNE W PRÓSZKOWIE
NA NIEDZIELĘ 11.11.2018
1. Dzisiaj 11 listopada - Święto Narodowe 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po Mszy św. odśpie wamy hymn Boże coś Polskę… w trakcie którego uderzą dzwony. Po Mszy św., z okazji przypadającego również
dzisiaj dnia św. Marcina, przed kościołem od strony Rynku będzie można nabyć za dobrowolną ofiarę smakowite
„rogale św. Marcina”. A po południu o godz. 17.00 sprzed kościoła parafialnego wyruszy pochód św. Marcina, na
który nasz prószkowski Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza wszystkich mieszkańców.
2. O godz. 1530 nieszpory niedzielne.
3. Uczniowie naszej szkoły podstawowej w Prószkowie zapraszają dzisiaj do obejrzenia wystawy historycznej z
okresu międzywojennego w kościele poewangelickim w godzinach od 15 oo-17oo. Wystawę będzie można zobaczyć
również w dwie kolejne niedziele - 18 i 25 listopada w godzinach od 15 oo - 17oo.
4. W czwartek po mszy wieczornej w Prószkowie katecheza dla Róż Różańcowych z Prószkowa i Przysieczy.
5. W sobotę katecheza przygotowawcza do bierzmowania: o godz. 930 dla młodzieży klas III gimnazjalnych, a o 1000
dla klasy VI, VII i VIII szkoły podstawowej. Obecność obowiązkowa!
6. W sobotę o godz. 1030 spotkanie z ministrantami.
7. Również w sobotę o godz. 1900 spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
8. Zachęcam do zamawiania mszy św. Tu odczytać wolne intencje. Mamy już kalendarz z intencjami na 2019 r. Można więc już zamawiać msze św. na przyszły rok. Zaktualizowany wykaz wolnych intencji znajduje na parafialnej
stronie internetowej.
9. 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.
10.Zachęcamy do nabycia aktualnego numeru „Gościa Niedzielnego” w cenie 5 zł.
11.Nadal usilnie proszę o podanie mi na kartce wykazu mieszkańców każdego mieszkania bądź domu. Chcemy bowiem policzyć mieszkańców Parafii, i wiedzieć, ile osób mieszka stabilnie na miejscu, a ile jest poza domem.
12.W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia, organizujemy w sobotę 15 grudnia zbiórkę darów na
Dom Samotnej Matki w Zopowej k. Głubczyc oraz na Dom dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta w
Bielicach k. Niemodlina. Będziemy zbierać nie psującą się szybko żywność, z dłuższym terminem ważności, tzn.
mąkę, cukier, makaron, ryż, konserwy różnego rodzaju, słoiki z przetworami, a także kartofle, warzywa, środki
czystości i artykuły chemiczne przydatne w gospodarstwie domowym oraz pieniądze z przeznaczeniem na zakup
węgla, a z odzieży jedynie ciepłe kurtki, płaszcze i buty osobno dla kobiet i dzieci, osobno dla mężczyzn (żadnej
innej odzieży zbierać nie będziemy!). Nie będziemy zbierać również żadnych mebli oraz sprzętu AGD i RTV. W
sobotę 15 grudnia do południa samochody zawiozą te dary do Zopowej i do Bielic. Gorąco polecam tę sprawę naszej miłosiernej pamięci.
13.Nasz wielki krzyż stojący na placu kościelnym w Prószkowie od strony rynku kolejny raz grozi zawaleniem. Przy czyną – coraz głębsze spękania na pionowej belce krzyża, które wynikają ze zwietrzenia i zużycia marmuru (jest
to dość miękki materiał, rodzaj piaskowca), z którego krzyż ten został wykonany ponad 150 lat temu. Zresztą,
sam krzyż jest wyjątkowo wysoki, a przez to niezwykle podatny na działanie silnych wichur, których ostatnio mieliśmy sporo. W rezultacie, dla uniknięcia katastrofy budowlanej, trzeba będzie zdjąć ten krzyż z postumentu i na
jego wzór wykonać nowy krzyż, tym razem już z nowego, mocniejszego materiału. Do tego czasu proszę Was o
obchodzenie krzyża dość szerokim łukiem, aby, nie daj Boże, nie przydarzyło się jakieś nieszczęście.
14. Na koniec mojego proboszczowania udało mi się jeszcze załatwić za ¼ ceny (za 2300 zł) w niemieckiej firmie z
Masowa najnowocześniejsze, niezwykle trwałe i oszczędne żarówki LED-owe do oświetlenia naszego kościoła
parafialnego. Tak więc w tych dniach wymienimy wszystkie żarówki w kościele, w którym będzie znacznie jaśniej, a przy tym znacznie oszczędniej w poborze prądu niż dotąd. W związku z tym najgoręcej dziękuję za ten
wspaniałomyślny gest dyrektorowi firmy, a także naszemu parafianinowi, p. Krzysztofowi Bomba, który w tej
firmie pracuje, a którego życzliwa rekomendacja pomogła załatwić tę sprawę.
15. W minionym tygodniu odszedł do Pana z naszej parafii nasz jubiler, Marek Kulik, z ul. Piaskowej (na Oborze) w
Prószkowie. Przeżył 42 lata. Jego pogrzeb odbędzie się jutro, w poniedziałek, o godzinie 11 00 w Prószkowie.
Msza św. w 30 dni po śmierci w Prószkowie we wtorek 11 grudnia o godzinie 7 00 rano. Wieczny odpoczynek racz
mu dać Panie…
16.W ostatnich dniach miały miejsce włamania i kradzieże do domów na terenie naszej parafii. W związku z tym pro szę o czujność. Prośmy o to zwłaszcza naszych sąsiadów, aby tym sposobem można było uniknąć szkody. Jeśli za uważymy jakieś podejrzane osoby lub samochody, obserwujące nasze domy, to zgłośmy na policję – numer alar mowy 112.
17.Życzymy Wam spokojnej niedzieli i Bożego błogosławieństwa w nowym tygodniu.
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1. Dzisiaj 11 listopada - Święto Narodowe 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po Mszy św.
odśpiewamy hymn Boże coś Polskę… w trakcie którego uderzą dzwony. Po Mszy św., z okazji przypadającego również dzisiaj dnia św. Marcina, przed kościołem od strony Rynku będzie można nabyć za dobrowolną ofiarę smakowite „rogale św. Marcina”. A po południu o godz. 17.00 spod kościoła w Prószkowie wyruszy pochód św. Marcina, na który nasz Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza wszystkich mieszkańców.
2. Uczniowie naszej szkoły podstawowej w Prószkowie zapraszają dzisiaj do obejrzenia wystawy historycznej z okresu międzywojennego w kościele poewangelickim w godzinach od 15oo-17oo. Wystawę będzie
można zobaczyć również w dwie kolejne niedziele - 18 i 25 listopada w godzinach od 15oo - 17oo.
3. W czwartek po mszy wieczornej w Prószkowie katecheza dla Róż Różańcowych z Prószkowa i Przysieczy.
4. W sobotę w Prószkowie katecheza przygotowawcza do bierzmowania: o godz. 930 dla młodzieży klas III
gimnazjalnych, a o 1000 dla klasy VI, VII i VIII szkoły podstawowej. Obecność obowiązkowa!
5. Również w sobotę w Prószkowie o godz. 1900 spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
6. Zachęcam do zamawiania mszy św. Tu odczytać wolne intencje. Mamy już kalendarz z intencjami na
2019 r. Można więc już zamawiać msze św. na przyszły rok. Zaktualizowany wykaz wolnych intencji
znajduje na parafialnej stronie internetowej.
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.
Chciałbym policzyć mieszkańców Parafii, i wiedzieć, ile osób mieszka stabilnie na miejscu, a ile jest
poza domem.
10.
W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia, organizujemy w sobotę 15 grudnia
zbiórkę darów na Dom Samotnej Matki w Zopowej k. Głubczyc oraz na Dom dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta w Bielicach k. Niemodlina. Będziemy zbierać nie psującą się szybko żywność, z dłuższym terminem ważności, tzn. mąkę, cukier, makaron, ryż, konserwy różnego rodzaju, słoiki
z przetworami, a także kartofle, warzywa, środki czystości i artykuły chemiczne przydatne w gospodarstwie domowym oraz pieniądze z przeznaczeniem na zakup węgla, a z odzieży jedynie ciepłe kurtki,
płaszcze i buty osobno dla kobiet i dzieci, osobno dla mężczyzn (żadnej innej odzieży zbierać nie będziemy!). Nie będziemy zbierać również żadnych mebli oraz sprzętu AGD i RTV. W sobotę 15 grudnia do
południa samochody zawiozą te dary do Zopowej i do Bielic. Gorąco polecam tę sprawę naszej miłosiernej pamięci.
11.
Nasz wielki krzyż stojący na placu kościelnym w Prószkowie od strony rynku kolejny raz grozi zawaleniem. Przyczyną – coraz głębsze spękania na pionowej belce krzyża, które wynikają ze zwietrzenia i
zużycia marmuru (jest to dość miękki materiał, rodzaj piaskowca), z którego krzyż ten został wykonany ponad 150 lat temu. Zresztą, sam krzyż jest wyjątkowo wysoki, a przez to niezwykle podatny na działanie silnych wichur, których ostatnio mieliśmy sporo. W rezultacie, dla uniknięcia katastrofy budowlanej, trzeba będzie zdjąć ten krzyż z postumentu i na jego wzór wykonać nowy krzyż, tym razem już z
nowego, mocniejszego materiału. Do tego czasu proszę Was o obchodzenie krzyża dość szerokim łukiem, aby, nie daj Boże, nie przydarzyło się jakieś nieszczęście.
12.
Bóg zapłać rodzinom, które w minionym tygodniu uprzątnęły naszą świątynię. O posprzątanie kościoła w tym tygodniu proszę rodziny z ul. Leśnej: pp. Surowaniec i Witek.
13.
W minionym tygodniu odszedł do Pana z naszej parafii nasz jubiler, Marek Kulik, z ul. Piaskowej
(na Oborze) w Prószkowie. Przeżył 42 lata. Jego pogrzeb odbędzie się w Prószkowie jutro, w poniedziałek, o godzinie 1100 w Prószkowie. Msza św. w 30 dni po śmierci w Prószkowie we wtorek 11 grudnia o
godzinie 700 rano. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
14.
W ostatnich dniach miały miejsce włamania i kradzieże do domów na terenie naszej parafii. W
związku z tym proszę o czujność. Prośmy o to zwłaszcza naszych sąsiadów, aby tym sposobem można
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było uniknąć szkody. Jeśli zauważymy jakieś podejrzane osoby lub samochody, obserwujące nasze
domy, to zgłośmy na policję – numer alarmowy 112.
15.
Życzymy Wam spokojnej niedzieli i Bożego błogosławieństwa w nowym tygodniu.
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