
Mimo trudności udało nam się zrobić stosunkowo dużo szczególnie w trosce o kościół. 

Odrestaurowane zostały ostatnie figury – dar osób prywatnych. Zakończono trzeci (ostatni) etap 

remontu organów – uświetniony koncertem i refleksją o organach ks prof. Grzegorza Poźniaka. 

Wykorzystując demontaż organów dokonano pracy nieplanowanej i kosztownej – malowania wnętrza 

kościoła. Przeprowadzono na bieżąco inne drobne remonty i przeglądy 

Nasze szczere „Bóg zapłać” ks dr Alfredowi Skrzypczykowi za wszelką pomoc i ubogacanie 

naszego życia parafialnego; wszystkim za udział i upiększanie naszych Nabożeństw. Słowa 

podziękowań dla tych, którzy pomagali w załatwianiu formalności, wykonaniu różnych prac oraz 

składali ofiary – Urzędowi Gminy, Prowodowi, innym firmom i osobom prywatnym. 

Kończąc Stary Rok w Nowy patrzymy z nadzieją, bo przecież Bóg nas nie opuści 
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UROCZYSTOŚCI PARAFIALNE W 2022 ROKU 

1. Trudna Droga Krzyżowa  – 1 kwiecień 

2. Misje – O.Cherubin, O.Kamil  – 29 maj - 5 czerwiec 

3. Bierzmowanie w Chróścicach – 25 kwiecień.  

4. I Komunia św. – 8 maj 

5. Dni Krzyżowe 23-25 maj 

–  Krzyż, ul. Kwaśna (P.Nawrat), 

–  Kaplica św. Jana Nepomucena, ul. 1Maja/Św. Jana,  

–  Kaplica św. Urbana, ul. B.Kośnego 

6. Procesja Bożego Ciała – na ul. Powstańców a ołtarze przygotowują mieszkańcy :  

   I ul. Ul. Podlesie 1-18      II ul. Podlesie 19 do końca.    III ul Kołłątaja, Kopernika, Gajówka,    

   IV ul. Młyńska, Świerkowa, 

7.Msza św. na stadionie – 17 lipca, 

8. Dożynki parafialne – 4 września 

9. Odpust  – 16 październik 

10. Kiermasz – 13 listopada 

11. Pielgrzymki: – Wambierzyce i Bardo Śl. 30 kwiecień – 1 maj, 

 – Góra św. Anny – 10 wrzesień. 

 – Trzebnica   – 8 październik 

 – Winów-Chróścice (od Maryi do Jadwigi) 15 październik 

OGŁOSZENIA 
1. Ostatnio pożegnaliśmy † Pawła Czernia z ul. Chopina, † Erwina Lisowski (Niemcy), †Wiktora Spisla 

z ul. Dąbrowa. 
2. Bóg zapłać za ofiary i wszystkie wykonane prace porządkowe i dekoracyjne. 
3. Od poniedziałku 27 grudnia w miejsce kolędy Msze św. o błog. Boże dla rodzin z poszczególnych 

ulic. Zapraszam przedstawicieli (3) z każdego domu (lub rodziny w domach wielorodzinnych) na 
wspólną modlitwę, aby następnie w domu te modlitwy zakończyć. Przynosimy wodę do 
poświęcenia a otrzymamy kredę, węgielek, mirrę i tekst modlitwy do domu. Plan Mszy św  
w Gazetce… 

4. W I piątek miesiąca zapraszam do Komunii św. wynagradzającej. 
5. W Uroczystość Objawienia Pańskiego poświęcenie kadzidła, kredy i wody a o godz. 10:30 „Dróg 

do Nieba” dzieci I komunijnych. O godz. 14:00 Orszak Trzech Króli od szopki w Opolu 
Szczepanowicach do Rynku… 

6. Matka Boża Fatimska zaprasza nowych członków do Róż Różańcowych 
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SOBOTA – 25.12.    UR. NARODZENIA PAŃSKIEGO     Kol. na Fundusz Ochrony Życia             

Wigilijna Święta Noc niesie łaskę w każdy dom, 

Serca swoje otwieramy dla tych, którzy są dziś z nami 

I z czułością wspominamy tych ,co już odeszli stąd. 

 

Wigilia to nie jest czas, gdy jest prezentów moc 

Wigilia to nie jest czas, gdy potraw sto na stole 

Wigilia to przepiękny czas ,Bożonarodzeniowy czas 

Gdy siedzimy wszyscy w kole i MAMY bliskich przy stole 

Bo najlepszy prezent na świecie, to gdy bliscy są w komplecie 

Serdeczne życzenia radosnych Świąt w cieple rodziny,  

pięknie pachnącej choinki, zdrowia i energii na co dzień  

uśmiechu i życzliwości a szczególnie opieki Nowonarodzonego Jezusa 
życzą duszpasterze 

 godz.24:00 Pasterka      Za Parafian i świątecznych Gości 

 godz.  7:00 Do Boskiej Opatrzności z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże 

błog. w 60.rocznicę urodzin Krystiana 

 godz.  9:00 Za † Martę Bieda oraz za †† z całego pokrew. 

 godz.10:30 Za †† rodz. Józefa i Ingeborgę Świerc, brata Piotra i siostrę Monikę 

 godz.15:00 Uroczyste Nieszpory Kolędowe 

NIEDZIELA  – 26.12.      ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA       Kol.na Wydz. Teologiczny 

 godz.  7:00 Za †† rodz. Marię i Pawła Szydło szwagra Józefa Pipa, dziadków z obu stron 

i †† z pokrew. 

 godz.  9:00 Msza św. z ofiarą      W intencji Mężczyzn i Młodzieńców      pośw. owsa   

 godz.11:00 Do św. Judy Tadeusza o wstawiennictwo w uzdrowieniu trudnych relacji 

PONIEDZIAŁEK –  27.12.      ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY 

 godz.   7:00 – Za † męża Jerzego Kupczyk w 10. rocznicę śmierci, †† rodz., teściów oraz o błog.  

  Boże i zdrowie dla całej rodziny 
  – Za †† rodz. Waleskę i Józefa Kupczyk, córkę Marię, zięciów Pawła i Mikołaja,  oraz  
  o błog. Boże i zdrowie w rodzinie 

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

  Ligonia, nad Ujściem, Powstańców i Dom Nauczyciela 

WTOREK  –  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 ul. Kwaśna (cała), Kochanowskiego, Reja, św. Jadwigi,  

  Konopnickiej, Żeromskiego, Słodka, Polna, św. Jacka 

ŚRODA  –  29.12.     PIĄTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO 
 godz.  7:00 Za † Renatę Gatzka z okazji urodzin 

 godz.18:00 O błog. Boże dla Rodzin z ul. B. Kośnego, Nad rzeką, Babilas, św. Jana, Dąbrowa,  

  Mickiewicza, Sienkiewicza 



CZWARTEK  – 30.12     SZÓSTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO 

 godz.  7:00 Za †† rodz. Elżbietę i Konstantego Warzecha, Teresę i Konrada Gamrot, †† z pokrew. 

i dusze w czyśćcu 

 godz.18:00 1. Za †† ze skarbonki i †† w tym miesiącu †Helenę Gałczyńską, †Alfreda Kokot,  

   †Pawła Czernia, †Erwina Lisowski, †Wiktora Spisla 
  2. Za † Lothara Unruh z okazji urodzin 

  3. Za † męża Joachima Lisowski, rodz. Annę i Franciszka, ich córki Annę i Waleskę,  

    wnuka Antoniego, †† zięciów i dusze opuszczone 

PIATEK – 31.12.      SIÓDMY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO 

 godz.17:00 Msza św. dziękczynna w intencji Parafian i Dobrodziejów 

SOBOTA – 01.01.2022.     NOWY ROK   Ur. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi          

W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam Zbawienie. Niech Gwiazda Betlejemska 

zwiastuje nam w sercu na nowo tę Dobrą Nowinę, niech się rozraduje serce i uwierzy 

Jezusowi, niech się umocni nadzieją na cały Nowy 2022 Rok! 

 godz.  8:00 Za żyjących i †† czcicieli Najśw. Maryi Panny oraz o nowe powołania kapłańskie, 

zakonne i misyjne 

 godz.10:30 Za Parafian 

 godz.14:00 Za † Józefa Świerad w 4.rocznicę śmierci, †† z rodzin Pieprzyk-Świerad 

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 02.01.2022    Kol. na Sem.Duchowne 

 godz.  7:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błog. z okazji 40.rocznicy 

ślubu Marii i Antoniego 
 godz.   9:00 Msza św. w Języku niemieckim    Za † Marię Seeber, jej rodz., Waleskę i Józefa 

Kupczyk, szwagrów Pawła i Mikołaja oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie 

 godz.10:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błog. z okazji 50.rocznicy 

urodzin Beaty 

 godz.14:00 Nieszpory kolędowe 

PONIEDZIAŁEK –  03.01.2022       

 godz.   7:00 – Za † ojca Alfreda w dniu urodzin, † żonę Annę, dziadków, †† z rodziny oraz o błog.  

  Boże i zdrowie dla całej rodziny 
  – Za †ojca Józefa Stenzel z okazji urodzin oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie 

 godz.18:00 O błog. Boże dla Rodzin z ul. Młyn, Młyńska, Świerkowa, Podlesie, Kopernika,  

  Kołłątaja, A.Kośnego, Leśna, Gajówka, Boczna, Koszykarzy 

WTOREK  –  04.01.2022       

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

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

Warszawska, Damrota, Wyzwolenia, Wąska, Kopiec, Grunwaldzka, J.Reka 

ŚRODA  –  05.01.2022      
 godz   7:00 Za † Dorotę Koziol 

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

  Korfantego, Nowowiejska, B. Prusa, św. Rocha 

CZWARTEK  – 06.01.2022     UR. OBJAWIENIA PAŃSKIEGO       Kol. na Misje 

 godz.  7:00 Za † męża, ojca i dziadka Józefa Sosnowskiego, †† rodz., Stanisława i Jadwigę,  

†† teściów Wacława i Walentynę, za †† z rodzin z obu stron, dusze w czyśćcu oraz  
o zdrowie i błog. Boże w rodzinie 

 godz.  9:00 Za † Ryszarda Nowak w I rocznicę śmierci 

 godz.10:30 Za Parafian 

PIATEK – 07.01.2022       

 godz.  7:00 Za żyjących i †† czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa 

 godz.17:00 Msza św. szkolna       Za † Zygmunta Janków i dusze w czyśćcu cierpiące 

SOBOTA – 08.01.2022.      

 godz.18:00 Za † ojca Ericha Młynek w dniu urodzin, matkę Hildegardę, †† Marię i Jana Wiśniewski, 

Łucję i Ewalda Skóra, ich †† rodz. i rodzeństwo oraz o Bożą opiekę i zdrowie w rodzinie 

NIEDZIELA – 09.01.2022       ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO      Kol. na opał 

 godz.  7:00 W intencji członków Róż Różańcowych 

 godz.   9:00 Za †† rodz. Otylię i Alfreda Halama w rocznicę śmierci, † teścia Hermana Kasek  
i †† z pokrew. 

 godz.10:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błog. dla Patrycji z okazji 

40.rocznicy urodzin  
 

Drodzy Parafianie! 

Z nadzieją ale i niepokojem rozpoczęliśmy 2021 rok. Z nadzieją, że po Covidzie-19 wrócimy 

do normalności. Niestety koronawirus nam towarzyszył bardziej lub mniej przez cały rok a w związku  

z tym mniejsze lub większe obostrzenia. Czasowe limity osób obecnych w kościele a w związku z tym 

korzystanie ze Mszy św. w środkach masowego przekazu sprawiło, że część naszych Parafian jeszcze 

nie powróciło do kościoła. Bóg jednak nas nie opuścił za co jesteśmy Mu bardzo wdzięczni. 

Doświadczaliśmy bliskości Boga podczas Adoracji, modlitwy ale szczególnie w udzielanych 

Sakramentach Św.  Chrzest przyjęło 32 dzieci. I Komunia św. odbyła się w dwóch grupach (z powodu 

ograniczeń) przy małej ilości ludzi w kościele a przyjęło ją 30 dzieci. Sakrament Bierzmowania został 

przesunięty na przyszły rok. Łaskami Sakramentu Małżeństwa zostało obdarzonych tylko 6 par. Osoby 

chore i starsze mogły korzystać z sakramentów św. ale długi czas bez udziału Szafarzy Komunii św. 

Pandemia sprawiła, że mniej ludzi przystępuje do Sakramentu Pokuty chociaż okazja jest przed każdą 

Mszą św. W tym roku zmarło 27 osób – mniej niż przed rokiem. Do wieczności Bóg powołał: †Peter 

Marszolek, †Ryszard Nowak, †Theodor Brixy, †Artur Witwicki, †Maria Brzeziczek, †Maria Lysson, 

†Gertruda Wiesner, †Henryk Hejn, †Piotr Kupilas, †Engelbert Jadasz, †Elżbieta Halama, †Józef 

Gwizdała, †Marianna Gwizdała, †Elżbieta Łazik, †Teresa Gamrot, †Marian Wocka, †Edeltrauda Lyga, 

†Hildegarda Smyk, †Rudolf Grefling, †Rozwita Warzecha, †Maria Kociok, †Józef Kupczyk, †Helena 

Gałczyńska, †Alfred Kokot, †Paweł Czernia, †Erwin Lisowski, †Wiktor Spisla. Niech nasza modlitwa 

im towarzyszy w spotkaniu z Bogiem. 

Więcej niż w ubiegłym roku odbyło się dodatkowych spotkań religijnych, ale to pandemia 

decydowała o ich częstotliwości i ilości uczestników. W miejsce Kolędy były Msze o błog. Boże dla 

rodzin z kazaniem po których uczestnicy otrzymali „pakiet” kolędowy z prośbą aby modlitwę zakończyć 

w domu z rodziną. Odbyły się Gorzkie Żale z kazaniami pasyjnymi; Trudna Droga Krzyżowa 

poprzedzona Mszą św., której przewodniczył O. Henryk Kałuża. Rekolekcje wygłoszone przez  

O. Cherubina Żyłkę. Większa ilość Nabożeństw i Mszy św. umożliwiła wszystkim chętnym udział  

w Wielkim Tygodniu i Wielkanocy. Odbyły się procesje błagalne o urodzaje i procesja Bożego Ciała – 

ołtarze przygotowali ul. 1 Maja i Wiatraki, Nowowiejska i Prusa, A. Kośnego i Leśna a piękne kazanie 

wygłosił ks prof. Mateusz Potoczny. Odbyły się tradycyjne pielgrzymki do Wambierzyc i Barda (dopiero 

pod koniec maja), na Jasną Górę, na Górę św. Anny i do Trzebnicy, ale uczestników mniej…    

W sierpniu 7 w Leśnicy i 15 w Chróścicach przeżywaliśmy wieczyste śluby zakonne S. Józefiny Moniki 

Roczek. W pięknie odmalowanym kościele przy dźwięku odremontowanych organów przeżywaliśmy 

odpust św. Jadwigi. Głębokie kazania wygłosił ks Przemysław Sen kustosz Sanktuarium św. Rity  

w Głębinowie dokąd parafianie chętnie pielgrzymują.  150 lecie śmierci Bl. Edmunda Bojanowskiego 

było okazją by przeżyć jedną z niedziel listopada z tą postacią dzięki Siostrom Służebniczkom. 

Pandemia ograniczała spotkania grup parafialnych ale na szczęście wszystkie istnieją a nawet 

odrodziło się znowu Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci i jest bardzo prężne. Powiększyło się również 

grono Dzieci Maryi a szczególnie Ministrantów. Chociaż ciągle niepewna jest nasza przyszłość to 

jednak z wdzięcznością powierzamy Bogu rok miniony a z wielką nadzieją naszą przyszłość bo 

przecież Bóg wszystko może… 


