
Intencje mszalne

Poniedziałek  25. 04. 2022 – św. Marka 
6.30 Modlitwa różańcowa
7.00 Przez wstawiennictwo św. Marka o dobre urodzaje i w int. naszych Rolników za Wasze Rodziny z 

prośbą o Boże błogosławieństwo w pracy na roli ( z procesją wokół naszego kościoła)

Wtorek  26. 04. 2022 
6.30
7.00

Modlitwa różańcowa
Dz. błag. do B.OP.MBNP z podz. za łaski z pr. o zdrowie Boże błog.w int. Ilzy Szaforz z ok. rocznicy
urodzin i za dzieci z rodzinami

18.00 Za + Alfonsa Gregorczyk w 10 r. śm. za ++ rodz. Jagusch, Grgorczyk i d.op.
18.30 Katecheza dla klas III SP i I klas Szkół Średnich

Środa 27. 04. 2022 
17.30 Modlitwa różańcowa
18.00 Za + Florentynę Szydło z ok. 90 r. ur. za ++ rodziców, rodzeństwo i d.op.

Czwartek  28. 04. 2022 
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia
9.00 Za +Piotra Świerc w 10 r. śm. za ++ rodziców, rodzeństwo i za ++ z rodzin Cichoń, Frejlich i d. op.

18. 00 Za +Elżbietę Kardela z ok. kolejnych urodzin oraz za ++ z rodziny

Piątek  29. 04. 2022  św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i dr Kościoła
 

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA 

Za  + Radosława Springer  w 30 dz. śm. za + dziadka Piotra Skorupa, za 
+ teścia Piotra Springer i dusze czyścowe

18. 30 Katecheza dla klas III

Sobota  30. 04. 2022 – św. Piusa V papieża

13.00 Dz.błag. do B.Op. MBNP. MBF z podz. za łaski o zdrowie Boże błog. w int. Wiktorii i Pawła Nowak 
z ok. 60 r. ślubu, za dzieci z rodzinami, wnuki, prawnuki i za całą rodzinę

18.00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA
- Dz. błag. do B.OP. MBNP. z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie Boże błogosł. w rodzinie z 
ok. 32 rocznicy ślubu
- Za + Antoniego Nogosek oraz za jego ++ rodziców, teściów i szwagrów
- W int. Agnieszki z ok. urodzin i za całą rodzinę
- Za + Marię Kondzielę + ojca Pawła Kondzielę, pokrewieństwo i d.op.

Niedziela 01.05.2022 – III NIEDZIELA WIELKANOCNA –
 I KOMUNIA ŚW.

8.00 Za + Katarzynę Kowol, zmarłe rodzeństwo; Marię, Jana, Alfonsa, za ++ Marię i Romana Piechaczek i
dusze czyścowe



10.30 Do Chrystusa Eucharystycznego w int. naszych dzieci I-Komunijnych, za rodziców, chrzestnych, 
dziadków i całych rodzin

15.30 Sesja zdjęciowa w kościele
16.00 Nabożeństwo majowe
16.30 Dz. błag. do B.OP.MBNP. z podz. za łaski o zdrowie Boże błog. w int. Edyty z ok. rocznicy urodzin, 

za męża Ditmara, syna Damiana i jego żonę Annę i w int. całej rodziny.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dzisiejsza kolekta z Niedzieli Miłosierdzia wyznaczona na Caritas Diecezji Opolskiej

2. Bóg zapłać za kolektę z drugiego święta na kontynuowanie prac konserwatorskich naszego 
Kościoła. Wpłynęło 5.409 zł. 75 Gr. I 21 Euro

3. W poniedziałek wspomnienie św. Marka Ewangelisty. Naszych Rolników, Gospodarzy 
zapraszam na uroczystą Mszę św. o urodzaje i o Boże błogosławieństwo w pracy na roli

4. W przyszłą niedzielę przezywamy w naszej Parafii I – Komunię św.

5. W niedzielę 1 maja kolekta jest wyznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium

6. W niedzielę 8 maja klasa IV będzie obchodzić na sumie o godz. 10.30 pierwszą rocznicę 
Komunii świętej

7. W poniedziałek 9 maja o godz. 16.30 nasza młodzież przyjmie sakrament bierzmowania, tym
razem w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła

8. Zachęca się do udziału w Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. Kto w jakimkolwiek 
kościele lub kaplicy weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego 
Miłosierdzia, albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem, wystawionym 
publicznie lub ukrytym w tabernakulum modlitwę Ojcze nasz i credo, dodając pobożne 
wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego, np. „Jezu Miłosierny, ufam Tobie” może zyskać 
odpust zupełny



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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