
Intencje mszalne
Poniedziałek  04. 04. 2022

6.30  Modlitwa różańcowa
7.00 Za ++ Marię i Gintera Serwotka ++ Jadwigę i Ryszarda Rożek i za + Teklę 

Sowada i d.op.

Wtorek  05. 04. 2022  

17.3
0    

Modlitwa różańcowa

  7.0
0    

Za ++ rodziców Ignacego, Bronisławę, za ++ brata Józefa i brata Klauza i d.op.

18.0
0

Do MBNP w pew. int. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę nad całą rodziną

18.3
0

Katecheza dla kandydatów z kl.VII SP

Środa  06. 04. 2022  
17.3

0  
Modlitwa różańcowa

18.00 Za ++ Marię i Stanisława Woszek, za ++ z rodziny Kluczny i + Alojzego 
Warwas i dusze czyścowe

Czwartek  07. 04. 2022 – I czwartek miesiąca

8.30 Różaniec za młode pokolenie
9.00 O nowe i liczne powołania do służby Bożej i za powołanych

Za + ks. Prałata Wojciecha Skrobocza w dniu ur. i śm. oraz za zmarłych 
chórzystów, którzy śpiewali w naszym chórze – int. od członków chóru 
kościelnego 

9.30 DROGA KRZYŻOWA z czytaniem wypominek
17.00 Godzina Święta
18.00 Za + Irenę Kansy w I r. śm

Piątek  08. 04. 2022 – I piątek miesiąca

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.30 Droga Krzyżowa z czytaniem wypominek
18.00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA

- Dz.błag. do B.OP.MBNP z podz. za łaski z pr. o zdrowie Boże błog. w int. 
Manfreda Kampa z ok. 80 ur., za żonę Marię i za dzieci z rodzinami



18.30 Katecheza dla dzieci I- Komunijnych

Sobota  09.04.2022 
17.30 Modlitwa różańcowa
17.30 Okazja do spowiedzi św.
18.00 PIERWSZA MSZA NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA

- Do św. Judy Tadeusza; św.Andrzeja Boboli do Boskiej Opatrzności o 
szczęśliwe rozwiązanie bardzo trudnej sprawy rodzinnej – w pewnej int.
- Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Jerzego Witola w 6 r. śm. za ++ z rodziny i 
pokrewieństwo
- Za + Krystynę Gajda, Jana Hyla, za + prawnuczkę Emilię i za ++ z rodzin 
Gajda, Langner, Hyla i d.op.
- Za + Urszulę Masiuk w 30 dz. śm., za + matkę Irenę Skonieczną i za + wuja 
Jana i za + Juana i dusze czyścowe.
- Za +  syna Filipa ++ rodziców Jerzego i Hildegardę Baron
- Za + ojca Gintera Musioł z ok. urodzin, za jego zmarłych rodziców, teściów, 
pokrewieństwo i d. czyścowe.

Niedziela  10.04. 2022 – NIEDZIELA PALMOWA MĘKI 
PAŃSKIEJ

7.30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta
8. 00 Za + matkę Marię Meryk w dniu urodzin, za + męża Huberta oraz za ++ z rodz. 

Bul i d.op.
10.30 Za + Alojzego Pasoń + brata Bernarda, rodziców, teściów i za ++ z pokr.
15.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
16.30 Za + Tadeusza Mazur, za + Janka Rozwadowskiego i Mateusza Zawiślak, pokr. 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.

Pozostałe ogłoszenia
1. Bóg zapłać za ostatnią comiesięczną kolektę parafialną na zużytą energię 

elektryczną w naszym kościele w sezonie zimowym. Wpłynęło 4259 zł i 28 Gr.

2. Zachęcam do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali 



3. W kancelarii i zakrystii można składać wypominki za naszych bliskich zmarłych
za których modlimy się podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej

4. Podziękowanie za dzisiejszą kolektę na potrzeby Kurii i Seminarium 
Duchownego

5. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów.
6. Zgodnie ze zwyczajem, w ostatnich dwóch tygodniach Wielkiego Postu zasłania

się krzyże oraz obrazy ( do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej)
7. W Niedzielę Palmową błogosławieństwo palm na każdej Mszy św.
8. W dalszym ciągu życzę Wszystkim zebranym dobrego i udanego tygodnia.
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