SOBOTA – 13.01.
00
godz.15
Do Boskiej Opatrzności z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże
błog. w 90 rocznicę urodzin Klary Kulig oraz za jej † męża Piotra i †† z pokrew. z obu
stron
00
godz.18
Za † Stanisława Drozdowskiego oraz jego rodz. Katarzynę i Józefa Janiaczyk oraz za
† Karinę Nowak oraz o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
NIEDZIELA II ZWYKŁA – 14.01.
Kol. na opał
00
godz. 7
W intencji Róż Różańcowych Męskich i Żeńskich
00
godz. 9
Msza św. w języku niemieckim
Za † Józefa Starosta, żonę Renatę, †† siostry,
rodz., teściów i †† z pokrew.
30
godz.10
Do Boskiej Opatrzności z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże
błog. w 50 rocznicę urodzin męża i ojca

OGŁOSZENIA
1. Ostatnio pożegnaliśmy: †Joachim Lisowski z ul. B.Prusa, †Renatę Miś z ul. Podlesie.
2. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary.
3. Bóg zapłać za spotkania kolędowe, obecność, wspólne modlitwy, szczere rozmowy. Dalszy ciąg
kolędy według planu – w czwartek 4 stycznia Uzupełnienia…

4. W Uroczystość Objawienia Pańskiego poświęcenie kadzidła, kredy i wody a na Mszy św.
o godz. 10:30 poświęcenie „Dróg do Nieba” dla dzieci I-komunijnych.

5. W niedzielę 7 stycznia Święto Chrztu Pańskiego –kończy Okres Narodzenia Pańskiego, ale
kolędy na zmianę z innymi pieśniami śpiewamy do Święta Ofiarowania Pańskiego. W kościele
seminaryjnym o godz.15:00 spotkanie rodzin adopcyjnych.

6. W sobotę 6 stycznia Orszak III Króli – godz.15:00 Opole ul. Barlickiego (Amfiteatr) przemarsz na
Rynek.

7. W pierwszym tygodniu stycznia przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca – zapraszam do
Komunii św. wynagradzającej.

8. Matka Boża Fatimska zaprasza nowych członków do Róż Różańcowych…

UROCZYSTOŚCI PARAFIALNE W 2018 ROKU
1. Rekolekcje Wielkopostne 21-25 marzec
3. Bierzmowanie w Chróścicach 26/27 kwiecień
4. I Komunia św. 13 maj
5. Procesja Bożego Ciała – na ul. Powstańców a ołtarze przygotowują mieszkańcy :
I Emeryci/Klub Seniora; II Młodzież; III Jana Reka, IV Św. Rocha
6. Procesje na Dni Krzyżowe — Kaplica/dzwonnica ul. Babilas (P. Prudlik)
— Kaplica św. Michała, Siołkowice (P. Lisowski)
— Kaplica św. Rocha ul. Odrzańska (P. Roczek)
7. Pielgrzymki: –Wambierzyce i Bardo Śl. 5-6 maj
– Góra św. Anny 15 wrzesień.
– Trzebnica 29 wrzesień
8. Msza św. na stadionie – 15 lipiec (Festyn Sportowy)
9. Dożynki parafialne – 2 wrzesień
10. Odpust 13-15 październik

NASZA PARAFIA

Nr 1 (417XVIII/2018)
Dwutygodnik informacyjny Parafii Świętej Jadwigi w Chróścicach
31.12.2017 r. – 14.01.2018 r.

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku
dużo radości i dobroci od ludzi, szczęścia rodzinnego
oraz niosącego pokój błogosławieństwa Bożej Dzieciny
Życzy
Ks.Proboszcz
Zygmunt Jaworek
Drodzy Parafianie!
„Upływa szybko życie, jak potok płynie czas”… te słowa smętnej piosenki oddają
rzeczywistość – kończymy bowiem znowu już 2017 r. Miniony czas jak zawsze był bogaty
w wydarzenia, zadania i osiągnięcia. Przeżyliśmy Jubileusz 100-lecia objawień matki Bożej
w Fatimie, co było okazją przypomnienia sobie treści tych objawień, ale przede wszystkim
odkrycia na nowo ważności Modlitwy Różańcowej.
Jubileusz 80-lecia naszego kościoła uświadomił nam potrzebę wielkiej wdzięczności za ten
dar naszym przodkom a jednocześnie zachęcił do wielkiej troski o ten dar – nasz kościół.
Przez cały rok przede wszystkim Pan Bóg był z nami w Sakramentach Św.
Chrzest przyjęło 32 dzieci, do I Komunii św. przystąpiło 31 osób. Łaską Sakramentu
Bierzmowania ks. Bp Andrzej Czaja w Popielowie obdarzył 20 osób a do Sakramentu
Małżeństwa przystąpiło 16 par. Chorzy przyjmowali Komunię św. w I piątki miesiąca,
w Wielkanoc i Boże Narodzenie a niektórzy także w niedziele. W kończącym się roku
powołał do wieczności 28 osób: †Adam Migała, †Józef Skrzypiec ,†Kurt Sopa,†Krzysztof
Jasiński †Hubert Sadlo, †Łucja Siwek, †Alfred Gierok, †Alfred Cyrys, †Piotr Brzeziczek,
†Alfons Roj, †Edeltrauda Łazik, †Hubert Skrzypczyk , †Marta Skrzypiec , †Hildegarda
Zdechlik, †Anna Nawrat, †Matylda Henek, †Maksymilian Prudlik, †Teresa Kroczak,
†Waleska Grzonka ,†Marta Kiihn, †Eryk Ocik, †Alfred Kaniut, †Jerzy Gajda, †Henryka
Dajewski, †Łucja Weber, †Maria Zośka, †Joachim Lisowski, †Renata Miś.
Wiele wydarzeń parafialnych było okazją do przeżyć duchowych i umocnienia
wiary. Należą do nich Kazania Pasyjne wygłoszone przez ks. Daniela Nowaka wikarego
z katedry opolskiej; Rekolekcje Wielkopostne pod przewodnictwem o.Mieczysława Babraj
redemptorysty z Barda Śl.; kazania świąteczne (Wielkanoc i Boże Narodzenie ks. prof.
Pawła Landwójtowicza; kazanie jubileuszowe ks. Joachima Waloszka byłego rektora
Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu z okazji 40-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza;
kazanie ks. Joachima Pohla misjonarza z Peru. Uroczystości Odpustowe jak zawsze
rozbudowane z kazaniami ks. Andrzeja Demitrowa prof. naszego Seminarium
Duchownego; Uroczystość 80-lecia naszego kościoła na które złożyło się Nabożeństwo
Dziękczynne z udziałem zespołu Belle Co z Ujazdu a szczególnie Msza św. dziękczynna
pod przewodnictwem i z głębokim kazaniem ks. bpa Andrzeja Czai. Pomoc duszpasterską
świadczyli też również różni kapłani a szczególnie ks. Zbigniew Paszkowski w trakcie
choroby Proboszcza. Ważnymi wydarzeniami przy licznym udziale parafian były tradycyjne
pielgrzymki do Wambierzyc i Barda Śl. (uczestnik najstarszy 83 lata a najmłodszy
9 miesięcy), piesza na Jasną Górę, na Górę św. Anny i do Kamienia Śl. oraz do
sanktuarium św. Rity w Głębinowie a młodzież na początku roku odwiedziła swoich
Przyjaciół z Włoch. Od Niedzieli Miłosierdzia Bożego do Niedzieli Chrystusa Króla grupa

parafian codziennie odmawiała Koronkę do Bożego Miłosierdzia do czego ciągle wzywa
dźwięk małego dzwonu (po remoncie) umieszczonego w wieżyczce na dachu kościoła.
Powstały dwa nowe kręgi Matki Bożej Pielgrzymującej stworzone z Rodzin Dzieci
I-komunijnych. Ważnym wydarzeniem było przyjęcie nowych członków do grona Dzieci
Maryi i Ministrantów. Przeżyć duchowych dostarczyło również; Pochód św. Marcina
z przedstawieniem, kiermasz Adwentowy, spotkanie ze św. Mikołajem, spotkanie
Opłatkowe. Koncert Kolęd w wykonaniu Voice Quartet, Koncert Odpustowy z udziałem
Scholi, kleryków naszego Seminarium Duchownego a także uświetnienie uroczystości
parafialnych przez orkiestrę złożoną z Parafian.
Trwała troska, aby rzeczy materialne które służą oddawaniu czci Bogu były godne
tego - Młodzież Bierzmowana ufundowała naczynie do zanoszenia Komunii św. chorym,
komplet ampułek i lekcjonarzy; Dzieci I-komunijne piękny ornat „Maryjny” i welon do
Błogosławieństwa. Na bieżąco przeprowadzono drobne remonty i przeglądy. Udało się do
końca doprowadzić remont dachu na kościele oraz rozpocząć przy pomocy Funduszy
Unijnych kosztowną konserwację ołtarza głównego…
Wszystkim, którzy się do tego przyczynili za pomoc w załatwieniu formalności,
wykonanie różnych prac, złożenie ofiar oraz Urzędowi Gminy szczere „Bóg zapłać”
W przyszłym roku pragniemy ukończyć remont ołtarza głównego i rozpocząć remont
organów… jeśli Pan Bóg pozwoli.
Konto Parafii św. Jadwigi w Chróścicach .... Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu
Wielkim Nr 93 8895 0006 2000 0021 5723 0001
Modlitwa na Nowy Rok
Wszechmogący Boże, prosimy o błogosławieństwo Twoje na ten Nowy Rok.
Nie wiemy, co on nam przyniesie, co nam w nim dasz. Jakie przeżyjemy w nim radości,
jakie cierpienia? To wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny.
Ty znasz początek, trwanie i kres naszego życia. Ty prowadzisz nas wszystkich przez
czas do wieczności. Daj mi, Ojcze, trwać przy Tobie, iść wiernie drogą Twoich
przykazań, abym poddany Tobie, w mocy Twojej spokojnie, pokornie i ufnie czynił to,
co się Tobie podoba, co do mnie należy, i znosił to, co Ty ześlesz na mnie.
Nie wiem, co mnie w tym roku czeka, ale to wiem na pewno, że tym, którzy Ciebie
miłują, wszystko obraca się ku dobremu i to mi wystarcza. Ojcze, Ty kochasz Twoje
dzieci. Niech rozpocznę ten rok w miłości Twojej, i pozostanę Ci wierny. Nie dozwól,
aby cokolwiek odłączyło mnie od miłości Twojej. Kieruj mną według świętej woli Twojej
W Tobie i w Twojej woli znajdę pokój, bo wola Twoja jest naszym pokojem,
pokojem wiecznym u Ciebie.

NIEDZIELA – 31.12. Św. Rodziny
Kol. na potrzeby Parafii
00
godz. 7
Z podz. za wszystkie otrzymane w minionym roku łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże
błog. i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny
00
godz. 9
Msza św. w języku niemieckim
Za † Zdzisława Kucab w II rocznicę śmierci,
†† rodz. Stanisława i Józefę, Antoniego i Apolonię, †† dziadków z obu stron oraz
o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
30
godz.10
Do Aniołów Stróżów o zdrowie i Boże błog. dla rocznych dzieci Arona Glatki, Aniki
Borosz, Niko Młynek ich rodz. i chrzestnych
00
godz.15
Nabożeństwo Dziękczynne na zakończenie Starego Roku

PONIEDZIAŁEK – 01.01.2018. NOWY ROK Ur. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
00
godz. 8
Za † Alfreda Halama w rocznicę śmierci, rodz. Piotra i Annę, 2 braci, bratową, ††Julię
i Pawła Smyk, 2 córki, syna, wnuka i ††z pokrew.
30
godz.10
Za Parafian
00
godz.14
Za † Wolfganga Sobotta, †† rodz., teściową, dziadków, †† Reinholda, Emilię
i Małgorzatę oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny
WTOREK – 02.01. Wsp. św.Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
00
godz. 7
– Za † Adama Migała w I rocznicę śmierci
– Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Bożą opiekę w 50 rocznicę
urodzin Rajmunda
ŚRODA – 03.01.
00
godz. 7
Za † Marię Sośnik w rocznicę śmierci, jej rodz., rodzeństwo, † kuzynkę Renatę Sośnik,
ciotki Katarzynę Gacka i Marię Zimolong
CZWARTEK– 04.01.
I czwartek m-ca
00
godz. 7
Za † Romana Walkiewicz z okazji urodzin oraz za †† rodz. Marię i Romana
PIĄTEK – 05.01. I piątek m-ca
00
godz. 8
Msza św. szkolna
Za żyjących i †† czcicieli NSPJ
00
godz.19
Msza św. dla Młodzieży zbiorowa
– Za †† rodz. Gertrudę i Józefa Gierok, teściów
Małgorzatę i Alfonsa Gregulec, †† z pokrew. z obu stron, za † Ingridę Hertel
– Za † Krystiana Lazik w rocznicę urodzin, †† rodz. Marię i Henryka oraz za
†† z pokrew. – Za † Waleskę Grzonka oraz za †† członkinie 6 Róży
– W podz. za
otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
Kl.III gimnazjum
SOBOTA – 06.01.
I sobota m-ca
Ur. Objawienia Pańskiego
Kol. na Misje
00
godz. 7
Za żyjących i †† czcicieli NMP oraz o nowe powołania zakonne i misyjne
00
godz. 9
Za † męża Konrada Gamrot z okazji urodzin, †† z rodzin Gamrot-Franke, †† z pokrew.
oraz o zdrowie i błog. Boże dla całej rodziny
30
godz.10
Za Parafian (Misje)
NIEDZIELA
00
godz. 7
00
godz. 9
30
godz.10

godz.15

00

– 07.01. Kol. na Sem.Duchowne
Za † Gertrudę Dudzik, Stefanię Szafrańską oraz za wszystkich †† z pokrew.
Za † Józefa Skrzypiec w I rocznicę śmierci
Za † męża, ojca i dziadka Józefa Sosnowskiego w 5 rocznicę śmierci, jego †† rodz.
Stanisława i Jadwigę, teściów Wacława i Walentynę, za †† z rodzin z obu stron, za
dusze w czyśćcu oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie
Sala wiejska – Kolędowanie Dzieciątku Jezus także Dzieci i Młodzież

PONIEDZIAŁEK – 08.01..
00
godz. 7
– Za † Franciszkę Koszyk, jej męża, 2 synów, wnuka Floriana oraz o błog. Boże w okazji
rocznicy ślubu
– Za † ojca Józefa Stenzel z okazji urodzin oraz o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
WTOREK – 09.01.
00
godz.18
– Za † Konstantego, Alojzego, Stanisława, †† rodz. i teściów
– Za † Łucję Weber i †† członkinie 3 Róży Żeńskiej
ŚRODA – 10.01.
00
godz. 7
Za †ojca Franciszka Zimolong z okazji urodzin, jego żonę Anastazję w rocznicę śmierci,
teściów Grzegorza i Martę Spisla, dziadków Sośnik-Zimolong, i siostrzeńca Roberta
CZWARTEK – 11.01.
00
godz.18
Za † Józefa Kwosek w rocznicę śmierci i †† rodz.
PIĄTEK – 12.01.
00
godz. 8
Msza św. szkolna Za Parafian
00
godz.18
Za †Marię Zośka i †† członkinie 7 Róży Żeńskiej

