
Intencje mszalne
Poniedziałek  18.07. 2022 – św. Szymona z Lipnicy kapłana

17.30 Modlitwa różańcowa
18.00 Dz. błag. do B.OP.MBNP z podz.za łaski o zdrowie Boże błog. w int. Romana Woszek z ok. 40 r. 

ur. za żonę Justynę, dzieci i za najbliższą rodzinę

Wtorek 19.07.2022 
17.30 Modlitwa różańcowa
18.00 Za ++ Piotra i Franciszkę Piechaczek, za + córkę Marię i d.op.

Środa  20.07. 2022  - bł. Czesława kapłana

16.00 Do Mił. Bożego za + Marię Kielbach w dniu ur., za ++ rodziców, braci, siostry ++ teściów i dusze 
czyścowe

17.30 Modlitwa różańcowa
18.00 Za + Adelę Firla, za ++ Pawła i Katarzynę Firla i pokr.

Czwartek  21.07. 2022  –  św. Apolinarego dr Kościoła

8.30 Różaniec w intencji młodego pokolenia
9.00  Do św. Kamila M.B. Uzdrowienia Chorych o zdrowie, potrzebne łaski dla Chorych Członków 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Piątek  22.07. 2022 – św. Marii Magdaleny 

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.30 Modlitwa różańcowa
18.00 Za + Czesławę Fryga w 30 dz.śm. i za + Jana i pokr.

Sobota  23.07.2022  - św. Brygidy zakonnicy patronki Europy  

15.00 Ślub i Msza św. Marcin Marciniak i Paulina Kozłowska
17.30 Modlitwa różańcowa
17.30 Okazja do spowiedzi św.
18.00 PIERWSZA MSZA ŚW.NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA

- Do Mił. Bożego za + ojca Konrada Zając w 7 r. śm., za matkę, brata i ++ z rodziny i pokr.
- Za + Marię Jaszkowic w 17 r. śm., męża Helmuta, syna Jerzego ++ dziadków Józefa i Zofię 
Materla i za ++ z rodziny
- Za + +rodz. Ernę i Józefa Sojka ++ mężów Jana i Alfonsa i za ++ z pokr. i d.op.

Niedziela  24.07. 2022  –  XVII  Niedziela Zwykła

7.30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta
8.00 Za + Annę Micheń, jej rodziców, rodzeństwo i za ++ krewnych

10.30 Za + Antoniego Bednarz w 7 r. śm.++ z rodziny, pokr. i d.op.

16.00 Nieszpory 



16.30 Za + ojca Huberta Meryk w dniu urodzin, żonę Marię oraz ++ z rodz. Meryk, pokr. i d.op.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1.  Podziękowanie tym wszystkim którzy uczestniczyli w nabożeństwie i procesji Fatimskiej

2. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła

3. W przyszłą niedzielę (24.VII) kolekta przeznaczona na wsparcie misjonarzy z naszej diecezji

4. W okresie wakacyjnym są jeszcze wolne intencje mszalne – można sobie zamawiać Msze św. za 
żyjących i za naszych zmarłych

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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