
nasz Odpust w tym roku ograniczony tylko do trzech dni. Piękne kazanie wygłosił Ks. Paweł 
Chyla asystent Bractwa Św. Józefa a do chorych kazanie wygłosił Ks. Józef Sabaś. Trudnym 
doświadczeniem był dzień Wszystkich Świętych, gdyż nie mogliśmy być na cmentarzach, 
ale to nam uświadomiło, że dla zmarłych najważniejsza jest modlitwa a dla niej nie ma 
barier… Trudno teraz działać różnym grupom parafialnym, gdyż nie ma spotkań. Cieszy 
jednak ich istnienie Róże Różańcowe, Ruch Szensztacki, przyjmujący Matkę Bożą 
Pielgrzymującą, Bractwo św. Józefa, Maryjna Wspólnota Opiekunek Dziecięstwa Bożego, 
Szafarze Komunii św., Ministranci, Lektorzy, Dzieci Maryi – wprawdzie niektóre grupy dzieci 
i młodzieży nieco się zmniejszyły, ale ufajmy, że gdy przyjdzie normalność to znów się 
odnajdą. Patrząc wstecz na miniony rok, w którym były wielkie ograniczenia w ilości ludzi  
w kościele, ale i czas gdy ich nie było a ludzie nie wrócili do kościoła powstaje pytanie gdzie 
jest ta cieńka granica między prawdziwą troską o zdrowie a zwykłą wygodą (lenistwem)  
a może jeszcze głębiej między prawdziwą wiarą a jej brakiem.  Bogu, dzięki któremu 
przeżyliśmy ten rok powierzmy naszą przyszłość, ale i często bądźmy blisko Niego, tam 
gdzie On ciągle na nas czeka. 

Trudny był ten rok od strony duchowej, ale i trudny materialnie, bo często tak mało 
ludzi w kościele. Mimo to dbaliśmy o obiekty parafialne i ich wyposażenie. Udało się odnowić 
9 kolejnych figur. Do tego przyczyniło się Bractwo św. Józefa z innymi mężczyznami, Róże 
Różańcowe, Rodzice dzieci I Komunijnych i młodzieży Bierzmowanej oraz indywidualni 
fundatorzy. Do kościoła doprowadzono internet oraz zamontowano instalację do transmisji 
Nabożeństw. Przeprowadzono na bieżąco wszelkie potrzebne remonty i przeglądy. 

Ks. Alfredowi Skrzypczykowi za wszelką pomoc i ubogacenie naszego życia 
parafialnego; wszystkim za udział i upiększanie naszych nabożeństw nasze szczere „Bóg 
zapłać” Słowa wdzięczności dla tych, którzy pomagali w załatwieniu formalności, wykonaniu 
różnych prac oraz składając ofiary – osobom prywatnym, firmom, Urzędowi Gminy. 

Choć przyszłość niepewna, to jednak w Nowy Rok patrzymy z nadzieją, bo przecież 
Bóg jest z nami. 

Konto Parafii św. Jadwigi w Chróścicach .... Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim 
Nr 93  8895  0006  2000  0021  5723  0001 

 
OGŁOSZENIA 

1. Bóg zapłać za ofiary i wszystkie wykonane prace porządkowe i dekoracyjne 

2. Od poniedziałku 28 grudnia w miejsce kolędy Msze św. o błog. Boże dla rodzin z 
poszczególnych ulic. Zapraszam 1 osobę z każdego domu (lub rodziny w domach 
wielorodzinnych) na wspólną Modlitwę aby następnie w domu te modlitwę zakończyć. 
Przynosimy wodę do poświęcenia a otrzymamy m.in. kredę i tekst modlitw do domu. 
Plan Mszy św. w Gazetce a ulice Dąbrowa, Mickiewicza, Sienkiewicza 11 stycznia,   
ul.Powstańców i Dom Nauczyciela 12 stycznia. 

3. W I piątek miesiąca zapraszam do Komunii św. wynagradzającej. 

4. W uroczystość Objawienia Pańskiego poświęcenie kadzidła, kredy i wody. 

5. W niedzielę Chrztu pańskiego kończy się okres Bożego narodzenia ale kolędy na 
zmianę z innymi pieśniami śpiewamy do Święta  Ofiarowania Pańskiego. 

6. Matka Boża Fatimska zaprasza nowych członków do Róż Różańcowych. 

7. Na youtube jest transmisja Mszy św. z naszego kościoła – wystarczy wpisać Parafia 
Chróścice – transmisja na żywo. 

 

 

    N A S Z A   P A R A F I A Nr 1 (493/XXI/2021) 

  Dwutygodnik informacyjny Parafii Świętej Jadwigi w Chróścicach 

  28.12.2020 r. – 10.01.2021 r. 
 

NIEDZIELA –  27.12.     ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA   Kol.  na opał 

 godz.  7:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błog. dla męża, ojca 

i dziadka Alfreda w 60.rocznicę urodzin 

 godz.  9:00 Za † męża Jerzego Kupczyk, jego rodz., teściów oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie  

 godz.10:30 Do św. Rodziny o błog. Boże dla Rodzin 

 godz.14:00 Nabożeństwo z przedstawieniem o Misjach 

 godz.14:30 Za †† Antoniego Mola, Władysława i Annę Golec, Zbigniewa Wawro, Irenę Hejn od 
rodziny Kuczera 

PONIEDZIAŁEK  –  28.12.     ŚW. MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW 

 godz.  8:30 Msza św. z ofiarą        W intencji Dzieci ze specjalnym błogosławieństwem  

 godz.18:00 O błog. Boże dla Rodzin z ulic Piaskowa, Chopina, Orzeszkowej, Broniewskiego, 
Warszawska 

WTOREK –  29.12.   PIATY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO        

 godz.  7:00 – Za † żonę Waleskę Kupczyk w rocznicę śmierci, córkę Marię, zięciów Mikołaja i Pawła  

   oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie  
  – Za † żonę Otylię Brixy, w rocznicę śmierci, †† rodz. oraz za †† pokrew i dusze op. 

 godz.18:00 O błog. Boże dla Rodzin z ulic J.Cebuli, Pl.Wolności, Parkowa, Sobieskiego, Szkolna 

  Adoracja w intencji Rodzin, Dzieci, Młodzieży, Kapłanów i osób życia  
  konsekrowanego       

ŚRODA  – 30.12.       SZÓSTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO        

 godz.  7:00 W dniu 60 urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie 

 godz.18:00 O błog. Boże dla Rodzin z ulic A.Kośnego, Leśna, Gajówka, Koszykarzy 

CZWARTEK –  31.12.       SIÓDMY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO        
 godz.17:00 Msza św. dziękczynna w intencji Parafian i Dobrodziejów 

Modlitwa na Nowy Rok 

Wszechmogący Boże, prosimy o błogosławieństwo Twoje na ten Nowy Rok. 

Nie wiemy, co on nam przyniesie, co nam w nim dasz. Jakie przeżyjemy w nim radości, 

jakie cierpienia?   To wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny. 

Ty znasz początek, trwanie i kres naszego życia. Ty prowadzisz nas wszystkich przez 

czas do wieczności.  Daj mi, Ojcze, trwać przy Tobie, iść wiernie drogą Twoich 

przykazań, abym poddany Tobie, w mocy Twojej spokojnie, pokornie i ufnie czynił to, 

co się Tobie podoba, co do mnie należy, i znosił to, co Ty ześlesz na mnie. 

Nie wiem, co mnie w tym roku czeka, ale to wiem na pewno, że tym, którzy Ciebie 

miłują, wszystko obraca się ku dobremu i to mi wystarcza.  Ojcze, Ty kochasz Twoje 

dzieci. Niech rozpocznę ten rok w miłości Twojej, i pozostanę Ci wierny.  Nie dozwól, 

aby cokolwiek odłączyło mnie od miłości Twojej. Kieruj mną według świętej woli Twojej 

W Tobie i w Twojej woli znajdę pokój, bo wola Twoja jest naszym pokojem, 

pokojem wiecznym u Ciebie. 

Niech ta modlitwa będzie naszym wspólnym życzeniem na Nowy Rok 
Duszpasterze 



PIĄTEK – 01.01.2021.     NOWY ROK   Ur. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi          
 godz.  7:00 Za żyjących i †† czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa 

 godz.   9:00 Za †† Antoniego i Helenę Weber, Józefa i Łucję oraz wszystkich †† z rodzin Weber-

Dudzik-Kokot 

 godz.10:30 Za Parafian 

 godz.14:00 Za † Józefa Świerad w 3.rocznicę śmierci i †† z rodzin Pieprzyk-Świerad 

SOBOTA – 02.01.2021 I sobota m-ca WSP. ŚW.BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZAJNU 

 godz.  7:00 Za żyjących i †† czcicieli NMP oraz o nowe powołania zakonne i misyjne 

 godz.16:30 O błog. Boże dla Rodzin z ulicy Korfantego 
 godz.18:00 Za † męża Antoniego, jego zięcia Alfreda, rodz., teściów i dusze w czyśćcu 

NIEDZIELA II PO NARODZENIU PAŃSKIM  –  03.01.2021     Kol. na Sem.Duchowne 

 godz.  7:00 Za † ojca Józefa Stenzel z okazji urodzin oraz o zdrowie i błog. Boże w rodzinie 

 godz.  9:00 Za † ojca Alfreda Halama w rocznicę śmierci, matkę Otylię, teścia Hermana Kasek  

i †† z pokrew. 

 godz.10:30 Za † Marię Zeiber, † matkę, 2 szwagrów, Piotra Rettig oraz o zdrowie i błog. Boże  

w rodzinie 

 godz.14:00 O błog. Boże dla Rodzin z ulic Młyn, Młyńska, Świerkowa, Podlesie, Kopernika, 

Kołłątaja, Boczna 

PONIEDZIAŁEK  –  04.01.2021    

 godz.  7:00 – Za † Romana Walkiewicz z okazji urodzin i †† jego rodz. Romana i Marię 

  – Za † Martę Stiller i †† członkinie 8 Róży 
 godz.18:00 O błog. Boże dla Rodzin z ulic Ligonia, Nad Ujściem 

WTOREK –  05.01.2021    

 godz.  7:00 Za † Jana Weber, †† rodz. i rodzeństwo  

 godz.18:00 O błog. Boże dla Rodzin z ulic Nowowiejska, B.Prusa, św. Rocha 
  Adoracja w intencji Rodzin, Dzieci, Młodzieży, Kapłanów i osób życia  
  konsekrowanego       

ŚRODA  –  06.01.2021     UR. OBJAWIENIA PAŃSKIEGO         Kol. na Misje 

 godz.  7:00 Za Parafian   

 godz.  9:00 Za †† rodz. Franciszka i Anastazję Zimolong, Grzegorza i Martę Spisla,  dziadków 

Sośnik-Zimolong, siostrzeńca Roberta i † ciotkę Marię w 5.rocznicę śmierci 

 godz.10:30 Za † męża, ojca i dziadka Józefa Sosnowski, rodz. Stanisława i Jadwigę, teściów 

Wacława i Walentynę, †† z rodzin Sosnowski-Hądziel dusze op. oraz o zdrowie i błog. 
Boże w rodzinie     

 godz.14:00 O błog. Boże dla Rodzin z ulic Damrota, Wyzwolenia, Wąska, Kopiec, Grunwaldzka, 

J.Reka 

CZWARTEK –  07.01.2021       I czwartek miesiąca 
 godz.  7:00 Za † Martę Kokot i †† członkinie 13 Róży 

 godz.18:00 O błog. Boże dla Rodzin z ulic Ostrówek, Kąty, Stawy, Odrzańska, 1 Maja, Wiatraki 

PIĄTEK – 08.01.2021.      
 godz.  7:00 Za †† rodz. Martę i Pawła Glatki 

 godz.18:00 O błog. Boże dla Rodzin z ulic B.Kośnego, Nad Rzeką, Babilas, św. Jana 

SOBOTA – 09.01.2021         

 godz.16:30 O błog. Boże dla Rodzin z ulic Kwaśna nr nieparzyste, Kochanowskiego, Reja,  
św. Jadwigi, Konopnickiej, Żeromskiego 

 godz.18:00 Za † Margitę Kokot w rocznicę śmierci oraz za †† z całej rodziny 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO –  10.01.2021     Kol. na remonty 

 godz.  7:00 W intencji Róż Różańcowych 

 godz.  9:00 Za † męża Konrada Gamrot, jego rodz., teściów,†† z pokrew. Gamrot-Franke-Borosz 

oraz o zdrowie i błog. Boże w rodzinie 

 godz.10:30 Za †† Mariannę i Franciszka Sosna, pokrew. oraz o zdrowie i błog. Boże w rodzinie 

 godz.14:00 O błog. Boże dla Rodzin z ulic Kwaśna nr parzyste, Słodka, Polna, św.Jacka 

 
 
 

Drodzy Parafianie 

Z wielką nadzieją i różnymi planami rozpoczęliśmy 1 stycznia 2020r. kolejny rok 
naszego i parafialnego życia. Nikt nie przypuszczał, że pojawi się coś niewidocznego dla oka 
pod nazwą Covid-19 co tak bardzo pozmienia nasze plany, uświadomi nam jak mało 
możemy… oraz, że to co zawsze było wcale być nie musi. Bóg jednak czuwał nad nami  
i pozwolił, żebyśmy ten rok przeżyli z wdzięcznością w sercu. 

Bóg był z nami przede wszystkim w sakramentach św. udzielanych nie zawsze  
w pierwotnie planowanych terminach. Chrzest przyjęło 25 dzieci. Dopiero we wrześniu  
20 Dzieci przystąpiło do I Komunii św. a w październiku w Popielowie 28 uczniom Dziekan 
Rejonu Opolskiego Ks. Rudolf Świerc, zastępując chorego Ks. Bp Andrzeja Czaję udzielił 
Sakramentu Bierzmowania. Sakramentem Małżeństwa zostało umocnionych tylko 8 par. 
Nasi chorzy byli objęci opieką sakramentalną, ale pod pewnymi rygorami miedzy innymi bez 
posługi Szafarzy. W tym roku pożegnaliśmy aż 37 zmarłych, wśród których były także na 
szczęście nieliczne ofiary Koronawirusa. Oto zmarli parafianie: †Wilhelm Nawrath, †Dorota 
Warzecha, †Paweł Banasiak, †Lotar Fila, †Józef Slabik, †Klara Miś, †Małgorzata Rek, 
†Monika Kenig, †Józef Marsollek, †Norbert Weber, †Ireneusz Migała, †Anna Purchla, 
†Hildegarda Borosz, †Gerhard Resel, †Wiesław Kalata, †Grzegorz Lisowski, †Władysław 
Golec, †Klara Kulig, †Róża Tomala, †Wolfgang Kołodziej, †Dariusz Matejka, †Adam Oleksy, 
†Helena Slonina, †Henryk Schütz, †Łukasz Krowiak, †Henryk Anderst, †Maria Kokot, 
†Marta Młynek, †Józef Woźnicka, †Egon Bruk, †Irena Pyrek, †Tomasz Unruh, †Piotr Lazik, 
†Alfred Smolka, †Rozalia Kijowska, †Marian Patora, †Marta Stiller. Pamiętajmy o zmarłych 
w naszych modlitwach. 

Dodatkowe, ubogacające nas wydarzenia parafialne były zależne od nasilenia 
epidemii. Odbył się opłatek pielgrzymów wędrujących szlakiem św. Jakuba oraz kolędowanie 
Dzieciątku Jezus Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Głębokim przeżyciem tuż przed wybuchem 
Koronawirusa była Pielgrzymka do Ziemi Świętej 45 osób - co pomogło przetrwać. Niestety 
nastąpiły ograniczenia ilości osób obecnych w kościele. Trzeba było odwołać Kazania 
Pasyjne, Misje, Wielkanoc – Liturgia tylko przy udziale 5 osób Służby Liturgicznej, którą 
sprawował Ks. Paweł Landwójtowicz (Ks. Proboszcz na kwarantannie). Ubogaceniem była 
Adoracja Najśw. Sakramentu w każdy wtorek po Mszy św. wieczornej do godz. 19:30 i często 
przed Mszami św. z udzieleniem Komunii św. a także więcej Mszy św. w niedziele i święta 
oraz transmisja Liturgii Wielkiego Tygodnia i Mszy św. w niedzielę. Uroczystość Bożego 
Ciała odbyła się normalnie, ale w maseczkach. Kazania wygłosił Ks.Alfred Skrzypczyk. 
Ołtarze przygotowali ul.Boczna, ul.Ligonia i Ruch Szensztacki – ołtarze nieco skromniejsze 
z wykorzystaniem wezwań z Suplikacji.  Na procesji brakowało dzieci i młodzieży – po 
przerwie trudno wrócić do kościoła. Ważne modlitwy błagalne o urodzaje w czasie Dni 
Krzyżowych w tym roku musiały się odbyć tylko w kościele, ale na szczęście podziękowanie 
za plony mogło być nieco uroczystsze… Skromnie gdy chodzi o ilość uczestników wyglądały 
nasze tradycyjne pielgrzymki. Na najważniejszą do Wambierzyc i Barda Śl. w planowanym 
terminie pojechały tylko osoby prywatne a grupa parafialna pojechała dopiero  
w październiku. Było nas mniej, ale modlitwa gorąca… W rygorze sanitarnym obchodziliśmy  


