
Intencje mszalne

Poniedziałek  25. 07. 2022 –   św. Jakuba  i KRZYSZTOFA
17.30 Modlitwa różańcowa
18.00 Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa za kierowców i wszystkich podróżujących .Za Parafian  i 

Dobroczyńców naszego kościoła 
Po Mszy św. poświęcenie wszelkich pojazdów.

Wtorek  26. 07. 2022  św. ANNY -UROCZYSTOŚĆ
17.30
18.00

Modlitwa różańcowa
Przez wstawiennictwo św. Anny w int. naszych wdów ,Niewiast prosząc o  
potrzebne łaski  i Boże błog. 
-W int. Anny z okazji imienin i za syna Andrzeja ,synową Amelę ,za + męża    i rodziców z obu 
stron

Środa 27. 07. 2022 – św.   Joachima Ojca NMP
17.30 Modlitwa różańcowa
18.00 Za + Wiktorię Szurdak zd. Kurpierz ,za + teściową  Józefę Szurdak ,za ++ rodz. Annę i 

Maksymiliana  Kowalik ,za+ Edwarda Kurpierz ,jego rodziców Pawła i Martę Kurpierz i za ++ z 
pokr.

Czwartek  28. 07. 2022 –      św. Szarbela  Makhlufa                                                                   
8.30 Różaniec w intencji  młodego pokolenia
9.00 Za + Gintera Frejlich w 5 r. śm. za ++ rodziców Annę i Piotra ,brata Jana,

szwagra Piotra ,++ dziadków i d.op.

Piątek  29. 07. 2022 –    św. Marty, Marii i Łazarza
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.30 Modlitwa różańcowa
18.00 Za + matkę Martę Barteczko w 17 r. śm. jej + męża Jerzego ,syna Józefa ,za ich ++ rodziców ,+ 

wnuka Artura ,zięcia Eryka i za ++ z pokr.            

Sobota  30. 07. 2022 –   św.Piotra Chryzologa bp  i dr k.
16.00 Dz. błag. do .OP. MBNP św .Katarzyny z podz. za łaski o zdrowie Boże błog. w int. Anity i 

Rafała z ok. urodzin i w int. całej rodziny
17.30 Modlitwa różańcowa
17.30 Okazja do spowiedzi św.
18.00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA

-Za ++ Piotra i Henryka Sieroń w rocznicę śm.za + matkę Teresę ,siostrę
 Irenę ,szwagrów Piotra i Karola ,za ++ rodz. Sieroń ,Bienias  i d.op. 
- O Boże blog. dla rodziny Arkadiusza i Justyny Poskart ,za Mikołaja 
  o wytrwanie w cierpieniu 
- Za ++ rodziców Małgorzatę i Pawła Micheń,za ++ z rodz. Micheń 
  Kondziela i pokr.
- Za +  ojca i dziadka Henryka Wołyńskiego ,rodz. z obu str. i rodzeństwo
- Dz. błag. do B.OP. MBNP .z podz.  za łaski o zdrowie Boże błog. w int.
  Nikoli z ok.18 r. ur. i w int. całej rodziny 

Niedziela   31.07.2022 - XVIII  N.Zwykła



7.30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta
8.00 Dz. blag. do B.OP. MBNP .z podz. za łaski o zdrowie Boże błog. w int. Sylwii z ok. ur.za męża 

Joachima ,za wnuka Maksymiliana i jego rodziców  i o 
zdrowie dla całej rodziny     

10.30 Za + Hildegardę Franczok w rocznicę urodzin i za syna Joachima i ++z pokr.
16.00 Nieszpory 
16.30 Za + Gerarda Faszinka w 11 r. śm. i za ++ z rodz. i pokr.Meryk ,pokr. i d.op. 

.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła 

2. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna -gospodarcza inwestycyjna na prace remontowo 
-konserwatorskie naszego kościoła

3. Podziękowanie za dzisiejszą  kolektę przeznaczoną na wsparcie misjonarzy

 z naszej  diecezji .Na środki transportu -tzw. MIVA  POLSKA(w ramach akcji

1  grosz za jeden kilometr)

4. W tym tygodniu  w liturgii wspominamy; w poniedziałek  św .Krzysztofa i Jakuba ,  we wtorek 
Uroczystość św. Anny -Głównej Patronki Diecezji Opolskiej ,w środę  św. Joachima ,w czwartek 
św. Szarbela ,w piątek św. Marty i Marii

5. W poniedziałek modlimy się za kierowców  z poświęceniem pojazdów …

6. Wszystkie Wdowy ,Niewiasty zapraszam na Mszę św. w Waszej intencji we wtorek o godz. 18.00  

7. Nasza Parafia organizuje pielgrzymkę w dniach 22-24 sierpnia (poniedziałek –

 środa)do Kazimierza nad Wisłą ,Sandomierza ,Jędrzejowa ,św .Krzyża).W tym    dwa noclegi w 
hotelu. Szczegóły podam w kolejne tygodnie 

8. Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w naszej Parafii będzie miała miejsce w 
czwartek (28 lipca br. ) o godz.10.00 .Sprzęt można przynosić na plac kościelny w środę wieczorem 
koło gablotki ogłoszeń parafialnych

9. Życzę Wszystkim zebranym ,Waszym Rodzinom dobrego i błogosławionego    tygodnia

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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