PORZĄDEK MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW

SOBOTA 23.06.2018.
(DZIEŃ OJCA)
00
7 Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z prośbą o zdrowie w rodzinie Malorny Adolf oraz dla wnuków i prawnuczek. (ks. Piotr)
Prószków wyjątkowo o godz. 1645 (ze względu na Paradę Orkiestr):Okazja do spowiedzi świętej (ks.
Piotr) (ks. Aleksander), i równolegle nabożeństwo do Matki Boskiej Prószkowskiej. (ks. Prałat)
Prószków wyjątkowo o 1715 Pierwsza msza św. niedzielna - z wigilii uroczystości Narodzenia św. Jana
Chrzciciela: I) O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla + męża i ojca Horsta Matysiok z okazji
rocznicy urodzin, dla + matki Jadwigi, dla zaginionego na wojnie ojca Tomasza, dla + brata Helmuta
Matysiok, ++ Zofii, Albiny, Leona, Wilhelma i Alojzego Matysek, dla + siostry Jadwigi i Alfonsa Świec i
bratowej Rity. (ks. Aleksander) II) Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i za
wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II z prośbą o dalszą opiekę i
błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Bożeny i Pawła w 20 rocznicę ślubu oraz opiekę Anioła Stróża dla
ich dzieci i dla całej rodziny. (ks. Prałat)
Prószków 1800 X Jubileuszowa Parada Orkiestr
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NIEDZIELA 24.06.2018. UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA JANA CHRZCICIELA (w związku z
rozpoczynającymi się wyjazdami na wakacje, dzisiaj po każdej mszy św. błogosławieństwo kierowców i
ich pojazdów – w Prószkowie na rynku, a w Przysieczy na placu przed kościołem – z modlitwą do św.
Krzysztofa, Patrona Kierowców o bezpieczną jazdę i ustrzeżenie od wypadków drogowych – w trakcie
tego błogosławieństwa można złożyć ofiarę pieniężną na pomoc misjonarzom katolickim działającym w
krajach misyjnych). (kazania - ks. Prałat)
700 Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i za wstawiennictwem Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże i zdrowie
dla Janusza w kolejną rocznicę urodzin oraz dla dzieci i wnuków. (ks. Aleksander)
1030 Msza św. dla dzieci z rodzicami: I) O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla ++ rodziców: Haliny i
Jerzego Olczyk, + żony Zdzisławy w 20 rocznicę śmierci i dla ++ teściów: Róży i Stefana Muc. (ks.
Piotr) II) Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i za wstawiennictwem Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże i zdrowie
dla Angeliki i Mateusza Pekar w pierwszą rocznicę ślubu, dla Marii i Piotra Pekar w 39 rocznicę ślubu oraz
dla dzieci i wnuków. (ks. Gość) III) Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i za
wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II z prośbą o dalszą opiekę i
błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Marcina Zaja w 40. rocznicę urodzin. (ks. Prałat)
1530 Nieszpory niedzielne (ks. Prałat)
1600 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla ++ rodziców Agnes i Adolfa Panusch. (z.) (ks. Prałat)
Przysiecz 830 Godzinki o NMP, a o 900 Msza św.: O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla ++ rodziców
Marii i Wiktora Malorny, + brata Waltera oraz ++ dziadków Odelga i Malorny. (ks. Piotr)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PONIEDZIAŁEK 25.06.2018.
700 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla ++ rodziców Gertrudy i Jana Hamponiuk, + brata Franka, +
teściowej Polaczek i jej dwóch ++ mężów oraz dla + szwagierki Wandy. (ks. Prałat)
Przysiecz 1800 intencja wolna (ks. Piotr)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

WTOREK 26.06.2018.
700 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla + Zofii i Jan Holinej oraz dla ++ z rodzin Holinej, Morawa i
Ostafijczuk (ks. Piotr)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ŚRODA 27.06.2018.
700 Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą – za wstawiennictwem Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla dzieci w pewnej intencji. (z.) (ks. Piotr)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CZWARTEK 28.06.2018. WSPOMNIENIE ŚW. IRENEUSZA, BISKUPA
Prószków 1800 msza św. z wigilii uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła: O Miłosierdzie Boże i
życie wieczne dla + ojca Józefa Kiehl w rocznicę śmierci, + matki Katarzyny, + męża i ojca Konstantego
Jakubczyk, ++ rodziców Elżbiety i Ignacego Jakubczyk, ++ dziadków z obu stron, wszystkich ++ z rodziny
i dla dusz opuszczonych. (ks. Piotr)
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PIĄTEK 29.06.2018. UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA (kolekta na Stolicę
Apostolską - Świętopietrze)
Prószków 700 I) O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla ++ rodziców Klary i Jana Klosa, ++
Katarzyny i Jana Stanisławczyk i wszystkich ++ z tych rodzin oraz dusz w czyśćcu cierpiących. (ks. Piotr)
II) Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą – za wstawiennictwem Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II – o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i
zdrowie w rodzinie Szylar, Weidler i Knaga. (ks. Aleksander)
Prószków 1800 O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla ++ rodziców Rozalii i Alojzego Stebel, ++
dziadków z obu stron i zmarłych z pokrewieństwa, a dla żyjących o zdrowie i Boże błogosławieństwo (z.).
(ks. Aleksander)
Przysiecz 1800 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + ojca Adolfa Szymanietz, ++ rodziców Franciszki
i Józefa Bryla, ++ rodziców Agnieszki i Franciszka Szymanietz, + brata Rudolfa, + bratowej Gizeli i ++ z
pokrewieństwa oraz dla dusz w czyśćcu cierpiących. (ks. Piotr)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 30.06.2018.
700 O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla ++ rodziców Śmieja i Herbig (z.). (ks. Aleksander)
Prószków 1700 Okazja do spowiedzi świętej - przed wystawionym Najświętszym Sakramentem (ks. Piotr)
(ks. Aleksander)
Prószków 1730 Nabożeństwo do Matki Boskiej Prószkowskiej (ks. Piotr)
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla + męża i ojca
Jana Cuda, ++ rodziców Łucji i Michała Cuda, ++ rodziców Marty i Józefa Janikula, ++ dwóch braci
Adolfa i Gerharda Janikula, + siostry Marii Kiehl i wszystkich ++ z tych rodzin. Tu ogłosić: dzisiaj
kolekta specjalna na odwilgocenie murów kościoła parafialnego w Prószkowie (ks. Piotr)
__________________________________________________________________________________
NIEDZIELA 01.07.2018.
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA (kazania - ks. Piotr)
00
7
w języku niemieckim: O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla ++ dziadków Barth, Lazar,
Walecko i König. (z.) Tu ogłosić: dzisiaj kolekta specjalna na odwilgocenie murów kościoła
parafialnego w Prószkowie (ks. Piotr)
1030 Msza św. dla dzieci z rodzicami: Do Miłosierdzia Bożego o wieczne zbawienie dla ++ Rodziców
Eryki i Antoniego Król, a dla żyjących z rodziny o Boże błogosławieństwo i zdrowie. Tu ogłosić: dzisiaj
kolekta specjalna na odwilgocenie murów kościoła parafialnego w Prószkowie (ks. Piotr)
1530 Nieszpory niedzielne. W trakcie nabożeństwa nastąpi zmiana tajemnic modlitwy różańcowej na
miesiąc lipiec dla członków naszych Róż Różańcowych. (ks. Aleksander)
1600 O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla + męża i ojca Mariana Sowińskiego, ++ rodziców i
rodzeństwa oraz + Zdzisława Ludewicza. Tu ogłosić: dzisiaj kolekta specjalna na odwilgocenie murów
kościoła parafialnego w Prószkowie (ks. Aleksander)
Przysiecz 830 Godzinki o NMP, a o 9 00: Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i za
wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II z prośbą o dary Ducha
Świętego i dalszą opiekę Anioła Stróża dla Kamili Kapusta z okazji 18-tej rocznicy urodzin oraz o zdrowie
i pomyślność w rodzinie. (z.) Tu ogłosić: dzisiaj kolekta specjalna na odwilgocenie murów kościoła
parafialnego w Prószkowie (ks. Piotr)
Przysiecz 1400 Koronka do Miłosierdzia Bożego z nabożeństwem do św. Jana Pawła II i modlitwą o
uzdrowienie. W trakcie nabożeństwa nastąpi zmiana tajemnic modlitwy różańcowej na miesiąc lipiec dla
członków Róży Różańcowej. (ks. Piotr)
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