NASZA PARAFIA

Nr 21 (411XVII/2017)
Dwutygodnik informacyjny Parafii Świętej Jadwigi w Chróścicach
08.10.2017 r. – 22.10.2017 r.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 08.10.
Kol. na prąd Zbiórka na Fundusz Nowego Tysiąclecia
00
godz. 7
W intencji Róż Różańcowych Męskich i Żeńskich oraz pielgrzymów do Trzebnicy
00
godz. 9
Za † córkę Annę Ciemny z okazji urodzin, brata Piotra, dziadków Katarzynę i Józefa
Ciemny, †† z rodzin Ciemny-Cybulski-Gamrot-Moczko
30
godz.10
Za † Karl-Heinza Schmid w II rocznicę śmierci, †† Lothara i Manfreda Unruh,
za †† z pokrew. Unruh-Ludynia-Warzecha oraz dusze opuszczone
00
godz.15
Nabożeństwo Różańcowe – prowadzą Mężczyźni
PONIEDZIAŁEK – 09.10. Wsp. bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa
00
godz. 7 – Za † męża i ojca Alojzego Kupczyk, †† rodz., teściów oraz o błog. Boże i zdrowie
w rodzinie
– Za †† rodz. Martę i Józefa Kupczyk, syna Alojzego, córkę Lidię, 2 zięciów oraz za
†† z pokrew. Baldy-Kupczyk
30
godz.17
Nabożeństwo Różańcowe
WTOREK – 10.10.
30
godz.17
Nabożeństwo Różańcowe
– Za †† Annę i Wilhelma Weber, ich syna Alfreda, rodz., rodzeństwo, † Norberta Weber,
jego rodz. i za †† z pokrew.
– Za † męża Józefa Sosna w dniu urodzin, rodz., teściów i za †† z rodzin Sosna-Stiller
ŚRODA – 11.10.
00
godz. 7
Za †† rodz. Barcik i †† z pokrew.
30
godz.17
Nabożeństwo Różańcowe w języku niemieckim
CZWARTEK– 12.10.
30
godz.17
Nabożeństwo Różańcowe
Za † ojca Kurta Nawrat z okazji urodzin, jego † żonę
Annę, jego rodz., siostrę, 2 braci, †† rodz. Elżbietę i Franciszka Kaluża, syna Henryka,
córkę Lucję, 7 zięciów i dusze op.
PIĄTEK – 13.10. Wsp. bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
00
godz. 8
Msza św. szkolna z ofiarą
W intencji nauczycieli, wychowawców i pracowników
Służby Zdrowia
30
godz.17
Nabożeństwo Różańcowe
Za † matkę Helenę Piechota w rocznicę śmierci, ojca
Ryszarda, brata Bernarda w dniu urodzin, †† z pokrew. oraz o zdrowie i błog. Boże
w rodzinie
SOBOTA – 14.10.
30
godz.16
Nabożeństwo Różańcowe (Spowiedź)
00
godz.17
Uroczyste nieszpory z kazaniem
1. Do św. Jadwigi w intencji Kobiet
2. Za †† rodz. Michała i Elżbietę Kołodziej, ich córki Emę i Matyldę, syna Karola,
wujka Jana i †† z pokrew.
3. Za † siostrę zakonną Walezję Piekorz w rocznicę śmierci
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.10.
Odpust
Kol. na potrzeby parafii
00
godz. 7
Za † męża Pawła Rohnstock w II rocznicę śmierci, za †† rodz., brata oraz o Boże błog.
i zdrowie dla całej rodziny
00
godz. 9
Za †† Wiktora i Juliannę Kośny, syna Karola, zięciów Hermana i Norberta, za †† rodziny
Kośny-Grzonka oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie
00
godz.11
Suma Odpustowa
W intencji Parafian i Gości czcicieli św. Jadwigi oraz fundatorów
i dobrodziejów
00
godz.15
Nabożeństwo Różańcowe – prowadzi Młodzież

PONIEDZIAŁEK
– 16.10.
Ur. Św. Jadwigi Śląskiej Rocznica wyboru św. Jana Pawła II
00
godz. 9
1. Do św. Jadwigi w intencji chorych i starszych
2. Za † Jerzego Labisz w 5 rocznicę śmierci, jego rodz., teściów, 3 braci, szwagra,
szwagierkę, †† dziadków oraz o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
00
godz. 18
Za †† Parafian, fundatorów, dobrodziejów, kapłanów, siostry zakonne, za †† polecanych
w wypominkach.
Różaniec i procesja ze świecami na cmentarz
WTOREK 00
– 17.10.
Wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
godz.1130 Ślub Ewelina Twardawska i Krystian Bieniek
godz.17
Nabożeństwo Różańcowe
– Do Boskiej Opatrzności z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże
błog. w 80 rocznicę urodzin męża, ojca i dziadka oraz w 55 rocznicę ślubu
– Za † Renatę Starosta, męża Józefa, rodz., rodzeństwo, teściów. i †† z pokrew.
ŚRODA – 0018.10.
Św. Łukasza, ewangelisty
godz. 730 Za † Marię Smolka, jej męża Piotra i †† rodz. z obu stron
godz.17
Nabożeństwo Różańcowe z udziałem członków Caritas z całego naszego dekanatu
CZWARTEK
– 19.10.
30
godz.17
Nabożeństwo Różańcowe
Za † męża i ojca Michała Gamrot z okazji urodzin, jego
rodz., teściów, brata, dusze opuszczone oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie
PIĄTEK – 00
20.10. Św. Jana Kantego, prezbitera
godz. 8
Msza św. szkolna
Za †† rodz. Jana Młynek, 2 zony, zięcia, rodz. Julię i Alberta
Macioszek, 2 zięciów, wnuka, ciotkę Marię, dziadków z obu stron i całe †† pokrew.
30
godz.17
Nabożeństwo Różańcowe Za † ojca Adama w rocznicę śmierci, matkę Kazimierę,
siostrę Zdzisławę, †† dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu
30
godz.19
Dekanalne Spotkanie Młodzieży
SOBOTA –
21.10.
Wsp. św. Jakuba Strzemię, biskupa
00
godz.13
Do Boskiej Opatrzności z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże
błog. dla Gizeli i Gerharda Kubis w 50 rocznicę ślubu oraz za †† rodz. z obu stron
30
godz.17
Nabożeństwo Różańcowe
Za † męża i ojca Ryszarda Kołodziej, rodz. z obu stron,
siostrę Hildegardę Mańka, brata Ernesta, zonę Marię oraz o błog. Boże i zdrowie
dla całej rodziny
XXIX NIEDZIELA
ZWYKŁA – 22.10.
Kol. na Misje
00
godz. 700 Za † Ericha Mlynek w rocznicę śmierci, jego rodz., 3 braci, teściów i dusze op.
godz. 9
Msza św. w języku niemieckim
Za † ojca Franciszka, matkę Annę ich córkę
Waleskę, wnuka Antoniego, zięciów i † Piotra Laksy
30
godz.10
Do Boskiej Opatrzności z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże
błog. dla Marty i Joachima w 55 rocznicę ślubu
00
godz.16
Odpustowy koncert muzyczny

OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary i dary dla Seminarium Duchownego.
2. Spotkania kandydatów do Bierzmowania: w poniedziałek 9 października o godz.15:15 kl. III gimn.;
godz.16:30 kl.II gimn.; w czwartek 12 października godz.13:30 kl. VI, godz. 16:30 kl. VII
3. W sobotę 14 października Uroczystymi Nieszporami rozpoczynamy nasz Odpust.
4. Przygotowanie do Odpustu:
– spowiedź św. 30 min przed Nab. i podczas Różańca, specjalna w sobotę od godz. 16:00
Dzieci o godz. 16:30 – w poniedziałek kl. IV i V, we wtorek kl. VI i VII.,w czwartek kl. II i III gim.
- porządki na cmentarzu do środy,
- strażaków prosimy o wymianę żarówek i odkurzenie kościoła,
- suma odpustowa najważniejszą Mszą św. – Dzieci Maryi, Ministranci, Mężczyźni do pochodni
i baldachimu
- w zakrystii można składać zalecki (wypominki).
5. Góra św. Anny pielgrzymki: w sobotę 14 paźdz. II Diecezjalna Pielgrzymka Róż Różańcowych,
w sobotę i niedzielę (14-15 paźdz.) Bractwa św. Anny a w niedzielę 15 paźdz. Uroczystość
św. Piotra z Alkantary.
6. W niedzielę 15 paźdz. przypada Dzień Dziecka Utraconego.
7. W niedzielę 22 października rozpoczyna się Tydzien Misyjny w Kościele.
8. W poniedziałek 16 października o godz.7:00 w Wambierzycach Msza sw. w intencji pielgrzymów
i parafian z Chróścic.
9. W piątek 20 października o godz.19:30Dekanalne Spotkanie Młodzieży

