
Intencje mszalne
Poniedziałek  02. 05. 2022 – św. Atanazego bp.dr.Kościoła

17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za + męża Teodora Wójcik, ++ rodziców, teściów, ++ rodzeństwo i szwagra

Wtorek  03. 05. 2022 – NMP KRÓLOWEJ POLSKI

8.30  Modlitwa różańcowa w intencji naszego miasta
9.00 Dz. błag. do B.OP.MBNP o zdrowie Boże błog. w int. Anny Respondek z ok. urodzin, za syna 

Andrzeja i za + męża Pawła Respondek i za ++ z pokr.
- W intencji naszej Ojczyzny o pomyślność

17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za + mamę Barbarę Glensk w rocznicę śm., za + babcię Małgorzatę Kampa i za + ciocię Bertę Wowro

i d.op.

Środa  04. 05. 2022 – św. Floriana m.

17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za + szwagra Pawła Okos, szwagra Rocha Gabriela, za++ rodziców z obu stron, syna Norberta i za 

Michała i d.op.
18.30 Katecheza dla kl. VIII i I klas szkół średnich

Czwartek  05. 05. 2022 – św. Stanisława Kazimierczyka – I czw.

8.30 Różaniec w intencji młodego pokolenia
9.00 O nowe i liczne powołania do kapłaństwa i zakonu

- O zdrowie i Boże błogosławieństwo w int. rodziny Anny i Pawła Orlik
17.00 Godzina Święta
17.30  Nabożeństwo majowe
18.00 Dz.błag. do B.OP.MBNP. z podz. za łaski o zdrowie Boże błog. w int. Marii Kurpierz z ok. 60 r. ur. za

męża i dzieci z rodzinami
18.30 Katecheza dla kl. IV

Piątek  06. 05. 2022 – św. Ap. Filipa i Jakuba – I pt.m.

6.30 Modlitwa różańcowa
7.00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców, za Chorych i Dobrodziejów kościoła

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 MSZA SZKOLNA MŁODZIEŻOWA; Za+ Józefa Kurtz, za ++ rodziców, brata Joachima i rodziców 

Matysek
18.30 Katecheza dla klas VIII i I kl. szkół średnich

Sobota  07.05.2022   - I sobota m.
  7.00 Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców
  7.30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
  9.00 Spowiedź dla klas IV , dla rodziców, dziadków i chrzestnych
12.00 Różaniec za Kościół, Ojca Św. Prześladowanych Chrześcijan
15.00 Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania, dla rodziców i świadków



17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 PIERWSZA MSZA ŚW.NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA

- Dz. błag. do B.OP.MBNP z podz. za łaski o zdrowie Boże błog. w int. Krystyny Czaja z ok. 75. R. 
ur. i w int. Ilony z ok. urodzin i za całą rodzinę o potrzebne łaski
- Dz. błag. do B.Op. MBNP.o potrzebne łaski z ok. 18 r. ur. w int. Anny Chmurowskiej i w int. całej 
rodziny
- Za + męża i ojca Huberta Anderwald w rocznicę śm. i za ++ z rodziny
- Za ++ rodziców Łucję i Zenona Chlebowskich, + matkę Annę, ++ rodzeństwo Smolin-Chlebowski i 
d.op.
- Za+ Edmunda Szymańskiego w 9 r. śm. za jego rodziców, braci i za ++ z całej rodziny
- Za+ Stanisława Piszczek z ok. imienin – od córek z rodzinami, od przyjaciół i koleżanek
- Za+ Piotra Kościanowskiego w 30 dz. śm.
- Za + mamę Annę i brata Walentego
- Za+ Jana Kurzątkowskiego, + Dorotę Kurzątkowską w I r. śm.,+ ojca Bolesława, + Krystynę 
Gruszka i za ++ Martę i Teodora Gruszka i pokr.
- Za++ Stanisławę i Mieczysława Wojtakowskich

Niedziela  08.05. 2022 – IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

8.00 Za ++ Stanisława i Marię Smandzik ich synów Konrada, Franciszka, Oswalda, rodziców, rodzeństwo 
oraz krewnych z rodz. Smandzik, Jagosz i d.op.

10.30 Do Chrystusa Eucharystycznego w int. dzieci z klas IV za rodziców, chrzestnych, dziadków i całych 
rodzin 
- Za ++ Gertrudę i Jana Grygosz ++ teściów Józefa Zofię Budny i pokr. z obu str.

16.00 Nabożeństwo majowe 
16.30 Za + matkę Marię Kondziela, męża Jana i syna Piotra i d.op.

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.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Składam podziękowanie naszym Rolnikom, Gospodarzom za udział we Mszy św. o dobre 
tegoroczne zbiory, plony i o Boże błogosławieństwo w pracy na roli

2. Uczniowie klas czwartych w przyszłą niedzielę przeżywają rocznicę swojej I-Komunii św.

3. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę na potrzeby Kurii i seminarium

4. Każdego dnia o godz. 17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE - ZAPRASZAM

5. Rozpoczyna się 14 Tydzień Biblijny

6. We wtorek ( 3 maja) uroczystość NMP Królowej Polski

7. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek, sobotę miesiąca

8. W piątek o godz. 9.00 odwiedziny chorych

9. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów



10.W sobotę (7 maja) o godz. 10.00 w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi odbędą się 
święcenia diakonatu. Zachęca się do modlitwy w intencji wyświęcanych

11.W pierwszą sobotę wymiana tajemnic Różańca Świętego

12.W przyszłą niedzielę tzw. Dobrego Pasterza ( 8 maja) rozpoczyna się 59 Światowy Tydzień Modlitw
o Powołania

13.W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek przed kościołem na remont katedry opolskiej
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