NASZA PARAFIA

Nr 15 (396XVII/2017)
Dwutygodnik informacyjny Parafii Świętej Jadwigi w Chróścicach
16.07.2017 r. – 30.07.2017 r.

XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.07.
Kol. na remonty
00
godz. 7
Za † Emmę Kołodziej, siostrę Matyldę, brata Karola, rodz. Elżbietę i Michała oraz za
† zięcia Józefa
00
godz. 9
Za †† Piotra i Marię Borosch, Konrada Gamrot, †† z pokrew. Borosch-Franke-Gamrot
i dusze op.
30
godz.10
Msza św. na stadionie
Za żyjących i †† działaczy i sportowców Klubu Sportowego
„Victoria Chróscice”
PONIEDZIAŁEK – 17.07.
00
godz. 7 – Za † matkę Annę w rocznicę śmierci, ojca Jerzego i brata Norberta
– Za †† Jana i Jadwigę Młynek, 3 synów, synową Annę, zięciów i dusze op.
WTOREK – 18.07.
00
godz.18
– Za †† Józefa i Marię Skrzypczyk, Szymona i Zofię Grzonka, ich †† dzieci, pokrew.
z obu stron, za † Jadwigę Curyło, †† z rodziny i dusze o których nikt nie pamięta
– Za † ojca Ryszarda Piechota w rocznicę śmierci, matkę Helenę, brata Bernarda,
za †† z rodziny i dusze opuszczone oraz o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
ŚRODA – 19.07.
00
godz. 7
Za † męża i ojca Józefa Mlynek w 10 rocznicę śmierci, jego rodz., 3 braci, teściów,
7 szwagrów, szwagierkę i dusze opuszczone

WTOREK – 25.07.
Św. Jakuba, Apostoła
00
godz.18
– Za †† rodz. Jana i Gertrudę, zięcia Henryka, jego rodz., siostrę, szwagrów oraz za
†† z pokrew. Gola-Walecki
– Za † Huberta Gregulec, zonę Marię, †† rodz., rodzeństwo oraz o zdrowie i błog. Boże
w rodzinie
ŚRODA – 26.07. Ur. Św. Anny matki NMP, głównej patronki diecezji opolskiej
00
godz. 7
Do św. Anny w intencji wszystkich żyjących i †† Babć oraz za obchodzących Imieniny
CZWARTEK – 27.07. Wsp. św. Joachima, ojca NMP
00
godz.18
Za † męża i ojca Ryszarda Rodzis w dniu urodzin oraz synową Izabelę
PIĄTEK – 28.07.
00
godz. 7
Za †† rodz Julię i Alberta, 2 zięciów, wnuka, ciotkę Marię, rodz. Jana Młynek, 2 żony,
zięcia. dziadków z obu stron i całe †† pokrew.
00
godz.18
Za †† rodz. Jerzego i Lidię Lisowski, ich rodz. i dusze w czyśćcu
SOBOTA – 29.07.
Wsp. św. Marty
00
godz.18
- Za †† ze skarbonki i †† w tym miesiącu: † Alfred Gierok; † Alfons Roj,
– Za † syna Arkadiusza Śmiarowskiego, jego † ojca, dziadka Joachima i prababcię
Jadwigę
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.07.
Kol. na potrzeby parafii
Odpust Czarnowąsy
00
godz. 7
Za † matkę Marię Kupilas, ojca Franciszka, syna, synowe, siostrzenicę, 2 szwagrów,
3 siostry zakonne, †† z rodziny Kupilas-Młynek-Piekorz
00
godz. 9
Za † ks. Ryszarda Kijowski, jego rodz., 3 szwagrów oraz o błog. Boże i zdrowie
w rodzinie
30
godz.10
Do Aniołów Stróżów o zdrowie i Boże błog. dla rocznych dzieci Nadii Myszczyj, Alicji
Młynek, Pawła Sosna, ich rodz. i chrzestnych

CZWARTEK– 20.07. Wsp. Bł. Czesława, prezbitera, patrona diecezji opolskiej
00
godz.18
Za †† Annę i Wilhelma Weber, ich syna Alfreda, rodz., rodzeństwo, za †† z pokrew. oraz
o zdrowie i Boże błog. w rodzinie

OGŁOSZENIA

PIĄTEK – 21.07..
00
godz. 7
Za † Łucję Siwek i †† członkinie 12 Róży Żeńskiej
00
godz.18
Za †† rodz. Teresę i Huberta Kupilas, Alfonsa i Martę Kupczyk, † siostrę zakonną
Akursję oraz o zdrowie i błog. Boże w rodzinie

2. Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone w ostatnim czasie.

SOBOTA – 22.07.
Św. Marii Magdaleny
00
godz.13
Ślub Karolina Tretel i Szymon Kręciproch
00
godz.15
Do boskiej Opatrzności z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże
błog. w 50 rocznicę ślubu Weroniki i Alfreda
00
godz.18
Za † brata Paula, jego rodz. i starzyków
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.07. Kol. na energię elektryczną
00
godz. 7
Za †† Agnieszkę i Pawła Sabasz, ich †† rodz., synową Marię oraz za wszystkich
†† z pokrew.
00
godz. 9
Msza św. w języku niemieckim
Za † Marię Kokot w rocznicę śmierci, brata Piotra,
†† rodz. i teściów
30
godz.10
Za † męża, ojca i dziadka Maksymiliana Kwosek w rocznicę urodzin, jego †† rodz.,
2 braci, teściów, szwagrów, szwagrową, zięcia oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie
PONIEDZIAŁEK – 24.07.
Wsp. św.Kingi
00
godz. 7
– Za † Pawła Kwosek w II rocznicę śmierci, †† rodz. i brata, † matkę Waleskę Kupczyk,
Piotra Rettig, Mikołaja Kalionis oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie
– Za † męża Józefa Koprek, †† siostry Gizelę Szyc i Karinę Nowak, ojca Jana Słonina
i za †† z rodziny

1. Bóg zapłać ks. Kapelanowi Zbigniewowi oraz innym kapłanom za troskę o parafię i wszelką pomoc
w ostatnim czasie, natomiast Parafianom za modlitwę i życzliwość.
3. W kancelarii parafialnej można nabywać znaczki na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę w cenie
20 zł.
4. Na Górze św. Anny: od 17 do 22 lipca Dni Młodzieży a 29 i 30 lipca Odpust św. Anny.
5. Zapraszam codziennie na Mszę św. i koronkę a ministrantów i lektorów do służenia.

Modlitwa do św. Anny
Święta Anno, matko Maryi Dziewicy i babciu Pana Jezusa:
Ty wspólnie ze św. Joachimem wychowałaś swoją córkę w oczekiwaniu na Mesjasza
i nauczyłaś ją odpowiadać z gotowością na każdy znak Boga, przygotowując ją w ten sposób
na przyjęcie łaski macierzyństwa Syna Bożego.
Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami, zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki
odkryły jak bardzo Bóg je miłuje i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie.
Święta Anno, błogosław i chroń nasze rodziny.
Amen.

