PORZĄDEK MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW
SOBOTA 10.11.2018. WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO, PAPIEŻA
700 O Boże miłosierdzie i życie wieczne w gronie zbawionych w niebie dla ++ rodziców Marii i Ignacego
Sadlo, ++ rodziców Anastazji i Pawła Sobek, + brata Rudolfa Sobek oraz ++ z rodzin Klosa i Marschall.
(ks. Piotr)
Prószków godz. 930 - Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z kl. III gimnazjum (ks. Piotr)
Prószków godz. 1000 - Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z klas VI, VII, VIII (ks. Piotr)
1700 Okazja do spowiedzi św. przed niedzielą. (ks. Prałat) (ks. Aleksander)
1730 Nabożeństwo do Matki Boskiej Prószkowskiej (ks. Prałat)
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: I) O Boże miłosierdzie i życie wieczne w gronie
zbawionych w niebie dla ++ rodziców Heleny i Ryszarda, + siostry Róży, ++ krewnych i dusz
opuszczonych, a dla żyjących o zdrowie i Boże błogosławieństwo. (ks. Prałat) II) O Boże miłosierdzie i
życie wieczne w gronie zbawionych w niebie dla + Tadeusza Makarewicza w kolejną rocznicę śmierci, a dla
żyjących z rodzin Makarewicz i Bartkiewicz o Boże błogosławieństwo i o zdrowie. (ks. Aleksander) Tu
ogłosić: Dzisiaj kolekta specjalna na zakup opału na zimę do naszego kościoła w Prószkowie.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

NIEDZIELA 11.11.2018. XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA; ŚWIĘTO NARODOWE 100-LECIA
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI (kazania - ks. Prałat, po komunii – Te
Deum, po mszy św. – Boże, coś Polskę…)
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 Urszuli Nowara z okazji rocznicy urodzin oraz dla jej męża i dzieci (z) Tu ogłosić: Dzisiaj kolekta
specjalna na zakup opału na zimę do naszego kościoła w Prószkowie. (ks. Prałat)
945 O Miłosierdzie Boże i życie wieczne w gronie zbawionych w niebie dla + męża i ojca Jana Smolin, ++
rodziców Małgorzaty i Pawła, ++ rodziców Jadwigi i Piotra Piechaczek, ++ braci Jana i Jerzego, ++
szwagrów Leona i Wernera, i ++ pokrewieństwa z obu stron, a dla żyjących o Boże błogosławieństwo i
zdrowie w rodzinie. Tu ogłosić: Dzisiaj kolekta specjalna na zakup opału na zimę do naszego kościoła w
Prószkowie. (ks. Piotr)
1115 Msza św. dla dzieci z rodzicami: 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 pomyślność dla naszej Ojczyzny w 100-lecie odzyskania niepodległości.
Tu ogłosić: Dzisiaj kolekta specjalna na zakup opału na zimę do naszego kościoła w Prószkowie. (ks.
Piotr)
1530 Nieszpory niedzielne. (ks. Prałat)
1600 O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla + ojca Huberta Wójcik w rocznicę śmierci, + matki
Elżbiety, ++ pokrewieństwa i dusz w czyśćcu cierpiących. (z.) Tu ogłosić: Dzisiaj kolekta specjalna na
zakup opału na zimę do naszego kościoła w Prószkowie. (ks. Prałat)
Przysiecz 830 W intencji Rafała Ramola z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz za całą rodzinę – o Boże
błogosławieństwo i zdrowie. Tu ogłosić: Dzisiaj kolekta specjalna na przerobienie instalacji grzewczej na
prąd w naszym kościele w Przysieczy. (ks. Aleksander)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

PONIEDZIAŁEK 12.11.2018. WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
700 O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla + mamy Gertrudy Barszczewskiej, ++ krewnych, przyjaciół
i dobrodziejów. (ks. Prałat)
Prószków 1100 Msza św. i pogrzeb + Marka Kulik (ks. Aleksander)
Przysiecz 1800 O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla ++ z rodzin Wocka, Sznober i Klemm oraz
dusz w czyśćcu cierpiących. (ks. Piotr)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

WTOREK 13.11.2018. WSPOMNIENIE ŚW. BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I
KRYSTYNA, PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKICH
700 I) O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla ++ rodziców Władysławy i Karola Stec oraz dla ich ++
rodziców i ++ z pokrewieństwa. (ks. Piotr) II) O Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla + Elżbiety
Susalek w rocznicę śmierci, dla ++ rodziców i ++ z rodziny Susalek. (ks. Aleksander)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
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ŚRODA 14.11.2018. WSPOMNIENIE BŁ. MARII LUIZY MERKERT, ZAKONNICY
700 O Boże miłosierdzie i życie wieczne w gronie zbawionych w niebie dla + Janiny Gonska w 30 dni po
śmierci. (ks. Piotr)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

CZWARTEK 15.11.2018. WSPOMNIENIE ŚW. ALBERTA WIELKIEGO, BISKUPA I DOKTORA
KOŚCIOŁA
1800 O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla ++ Marty i Józefa Cebula, + siostry Anny Cebula, +
Mirosławy Cebula, + Marlies Cebula, + Janusza Dobrańskiego i ++ z pokrewieństwa z obu stron. (ks.
Piotr)
Prószków godz. 1830 Katecheza dla Róż Różańcowych z Prószkowa i Przysieczy (ks. Piotr)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

PIĄTEK 16.11.2018. ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W
OPOLU
700 O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla ++ rodziców Elżbiety i Bolesława Martul, + brata
Franciszka, ++ dziadków Styrnol-Martul i dla wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa. (ks. Prałat)
Przysiecz 1800 O Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla ++ rodziców Heleny i Piotra i wszystkich ++ z
rodziny oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie. (ks. Piotr)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA 17.11.2018. WSPOMNIENIE ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY
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 Marii i Włodzimierza Miniewicz i ich dzieci z rodzinami oraz do Miłosierdzia Bożego o wieczne
zbawienie dla ++ Jadwigi i Mieczysława Miniewicz i ++ z tych rodzin. (z.) (ks. Prałat)
Prószków godz. 930 - Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z kl. III gimnazjum (ks. Piotr)
Prószków godz. 1000 - Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z klas VI, VII, VIII (ks. Piotr)
Prószków godz. 1030 Spotkanie z ministrantami w kościele (ks. Piotr)
1700 Okazja do spowiedzi św. przed niedzielą. (ks. Piotr) (ks. Aleksander)
1730 Nabożeństwo do Matki Boskiej Prószkowskiej (ks. Piotr)
Prószków 1800 Pierwsza msza św. niedzielna: I) O Boże miłosierdzie i życie wieczne w gronie
zbawionych w niebie dla ++ rodziców Marty i Walentego Gamrot, ++ teściów Anny i Pawła Wicher, oraz +
szwagra Joachima, a dla żyjących z rodzin Gamrot i Wicher o zdrowie i Boże błogosławieństwo. (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 dary Ducha Świętego i dalszą opiekę
Anioła Stróża dla Dawida Rutkowskiego z okazji 18-tej rocznicy urodzin. (ks. Piotr)
Prószków 1900 Spotkanie formacyjne z rodzicami dzieci, które w 2019 r. przystąpią do I Komunii św.
(ks. Piotr) (ks. Prałat)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

NIEDZIELA 18.11.2018. XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA (Kazania - ks. Piotr)
700 w języku niemieckim: Zur göttlichen Vorsehung in einer bestimmten Intention. (ks. Prałat)
945 Przez wstawiennictwo bł. o. Alojzego Ligudy do Ducha Świętego o Jego dary, moc i zdrowie dla syna
Arona z okazji 15. rocznicy urodzin. (ks. Prałat)
1115 Msza św. dla dzieci z rodzicami: I) Do Boskiej Opatrzności w podziękowaniu za otrzymane łaski i za
wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Papieża Jana Pawła II z prośbą o zdrowie i
pomyślność dla Elżbiety Polaczek z okazji 80-tej rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny. (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 dary Ducha Świętego i dalszą opiekę Anioła Stróża dla
rocznego dziecka Weroniki Pidio, dla jej rodziców i chrzestnych. Po mszy św. błogosławieństwo rocznego
dziecka Weroniki Pidio. (ks. Aleksander)
1530 Nieszpory niedzielne. (ks. Piotr)
1600 O Boże miłosierdzie i życie wieczne w gronie zbawionych w niebie dla + męża i ojca Pawła Siano, ++
rodziców i braci oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla żyjących z rodziny (z.) (ks. Piotr)
Przysiecz 830 O Boże miłosierdzie i życie wieczne w gronie zbawionych w niebie dla + Manfreda
Buchwald, a dla żyjących z jego rodziny o Boże błogosławieństwo i zdrowie (zam. przez Sporin) (ks.
Aleksander)
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