
Intencje mszalne
Poniedziałek  11.07. 2022 – św. Benedykta, opata patrona Europy

17.30 Modlitwa różańcowa
18.00 Za + Helenę Hadrian, męża Stefana i syna Rajnarda, pokr.

Wtorek 12.07.2022 – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu

17.30 Modlitwa różańcowa
18.00 Do Miłosierdzia Bożego, za + syna Benjamina Witola, za + brata Huberta, za + ojca Józefa, za ++ 

dziadków z obu stron i d.op.

Środa  13.07. 2022  – św. pustelników Andrzeja i Benedykta – Dzień FATIMSKI

6.30 Modlitwa różańcowa
7.00 Do MBF za Czcicieli, Ofiarodawców, za Chorych i Dobrodziejów kościoła 

18.00 Dz. błag. do B.OP. MBNP, św. Ojca Pio w int. Arkadiusza z ok.47 r. ur.
20.00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE ( z czytaniem zalecek)

Czwartek  14.07. 2022  –  św. Kamila de Lellis, św. Henryka

8.30 Różaniec w intencji młodego pokolenia
9.00  Za ++ rodziców Elżbietę i Piotra Bernat, córkę Marię, syna Gerharda, zięcia Józefa, dziadków, 

krewnych z rodzin Bernat, Franczok i d.op.
14.00 Ślub i Msza św. Dawid Przysiężniuk i Justyna Bubel

Piątek  15.07. 2022 – św. Bonawentury bp. dr K.

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.30 Modlitwa różańcowa
18.00 Za + matkę Marię Wójciak, ojca Stanisława Wójciak, za ++ z rodz. i pokr.z obu str. i d. op.

Sobota  16.07.2022  - NMP z Góry Karmel   

14.00 Ślub i Msza św. Joachim Dresler i Joanna Więcek

17.30 Modlitwa różańcowa

17.30 Okazja do spowiedzi św.

18.00 PIERWSZA MSZA ŚW.NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA
- Za ++ braci Czesława i Kazimierza Radomskich, rodziców Marię i Stanisława oraz za ++ rodziców
Radomski – Ocik i d.op.
- Za + + rodz. Gabrielę, Alfonsa Wocławski, ojca Ludwika Matuszek, ++ dziadków Ochota, 
Wocławski, Malossek, Matuszek i ++ z pokr.
- Za + Mariana Lyra w 30 dz.po pogrzebie i za + syna Damiana

Niedziela  17.07. 2022  –  XVI  Niedziela Zwykła
                          

7.30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta
8.00 Do B.OP.MBNP z podz. za łaski z pr.o zdrowie, dalszą opiekę dla rodziny w pew.int. i za córkę z 

mężem i wnuki



10.30 Dz. błag. do B.OP.MBNP. z podz. za łaski o zdrowie Boże błog. w int. Huberta Kielbach w dniu ur., 
za + żonę Magdalenę, ++ rodziców z obu str. i za + matkę Christinę Marię i d.op.
- Za + Maksymiliana Kulik w 10 r. śm. za ++ z rodz. Kulik, Dubiel i d.op.

16.00 Nieszpory 
16.30 Dz. błag. do B.OP.MBNP. z podz. za łaski o zdrowie Boże błog. w int.Marcina Bachan z ok. 40 r. ur.

i za syna i całą rodzinę

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W środę (13.07.) nabożeństwo i procesja fatimska o godz. 20.00 zapraszam.
2. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła.
3. W przyszłą niedzielę (17.VII.) będzie zbiórka przed kościołem do puszek na rzecz Hospicjum 
„Betania”. Pracownicy i wolontariusze Betanii będą zbierali fundusze na utrzymanie placówki.

NOTATKA INFORMACYJNA
Gazetka parafialna wydawana jest przez Parafię Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu-Groszowicach i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty 
parafialnej.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe zawarte w gazetce oraz  na stronie internetowej Parafii Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu-
Groszowicach umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.
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