6. Ks. proboszcz i nowo wybrani Radni PRD na spotkaniu 12 grudnia wybrali
członków Parafialnej Rady Ekonomicznej.
Są nimi: Paweł Kostka, Arnold Kauczor i Zygmunt Knura.
Zadaniem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest, zgodnie swoją nazwą,
kolegialnym ciałem doradczym, służącym proboszczowi parafii do właściwego
administrowania dobrami parafialnymi.
7. Sprzątanie kościoła:
15.01. Kern - Wybraniec - Daniel - Kern
22.01. Kern - Kauczor - Pander - Kostka
8. Kolekty:
* dziś (9 stycznia) na potrzeby naszej parafii;
* w niedzielę (16 stycznia) na ubezpieczenie obiektów parafialnych
(na cały rok jako jednorazowa wpłata 2.470,00 zł);
* w niedzielę (23 stycznia) na potrzeby naszego kościoła.
9. Na konto bankowe naszej parafii: 06 8883 1028 2003 0000 1368 0001
pod hasłem „RENOWACJA ORGANÓW” wpłynęło 162.920,00 zł
(dane z 29.12. 2021 r.) - w tym: z kolekty specjalnej z 26 grudnia 2021r. –
2.955,00 zł; 121 osób (rodzin) wpłaciło na konto bankowe parafii indywidualnie.
10. Tygodnik „Gość Niedzielny” od Nowego Roku kosztuje 8,00 zł.

GŁOS
ŚW. MARCINA
PARAFIA STRZELECZKI
Nr 1- 2(540)/2022

CHRZEŚCIJANIN TO JA

STATYSTYKA 2021 ROKU
CHRZTY - 15
chłopców
- 10 (9)

(w ubiegłym roku - 18)
dziewczynek - 5 (9)

PIERWSZA KOMUNIA ŚW. - 12 (w ubiegłym roku - 6)
chłopców
- 6 (8)
dziewczynek - 6 (10)
BIERZMOWANIE - w tym roku nie było
ŚLUBY - 7
(w ubiegłym roku - 7)
ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE - 8 (w ubiegłym roku - 9)
z naszej parafii ożeniło się 3 mężczyzn (w ubiegłym roku ( 1)
za mąż wyszło 7 kobiet (w ubiegłym roku (7)
POGRZEBY - 25 (w ubiegłym roku - 19)
mężczyzn - 11 (7)
kobiet
- 14 (12)
LICZBA ROZDZIELONYCH KOMUNII ŚWIĘTYCH w roku 2021 - 19.300; w roku 2020 - 26.750; w roku 2019 - 44.000
Uwaga: w nawiasach dane z ubiegłego roku.

9.01.2022

Gazetka do użytku wewnętrznego

1/2001

Pośród wszystkich życia trosk
i kłopotów, gdy pod wiatr trzeba iść
każdego dnia, jedna prawda niech
mi świeci jak gwiazda, że
chrześcijanin, to właśnie ja.
Więc żyjmy, jak można najpiękniej,
Czy wielkie, czy szare są dni.
Bo życie to skarb w naszych rękach,
I przez nas ma świat lepszym być.
Wielka troska o budowę Królestwa,
Niechaj więc w każdym z nas na
zawsze trwa. I przeze mnie także
Kościół ma rosnąć, bo
chrześcijanin, to właśnie ja.
Więc żyjmy, jak można najpiękniej...

Może, jeśli będę dobrym
człowiekiem, który chce lepszym
być każdego dnia, Pana Boga ktoś
przeze mnie zobaczy, bo
chrześcijanin, to właśnie ja.
Więc żyjmy, jak można najpiękniej...

OKRES ZWYKŁY

Środa 19.01. - Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
17.00 MSZA ŚW. SZKOLNA: Za + Marię Langer w I rocz. śm.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PORZĄDEK MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW
Poniedziałek 10.01.

18.00 Intencja wolna.

Piątek 21.01. - Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy - DZIEŃ BABCI

18.00 Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog.
Boże i zdrowie oraz za ++ rodziców z obu stron (z ul. Słowackiego).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

Wtorek 11.01.

8.00 Za ++ matkę Annę Kern w kolejną rocz. śm., jej męża Franciszka, syna
Huberta oraz ciotkę Zofię Kern.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Środa 12.01.
17.00 MSZA ŚW. SZKOLNA:

Do MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie i cudowne
uzdrowienie w rocz. urodzin oraz po zdrowie w rodzinie (z Osiedla).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Piątek 14.01.

18.00 Za + Klarę Rother w 30. dzień po śm.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sobota 15.01.

Za ++ męża Jerzego Swierzy w 8. rocz .śm., Antoniego, Małgorzatę
Swierzy, Engelberta i Marię Trinczek, Marię Czabanka, Helmuta
Wodarz, Elżbietę Magdziok oraz o zdrowie i błog. Boże w rodzinie.
18.00 MSZA ŚW. NIEDZIELNA: Za + Bronisława Kurpiela w 30. dzień po śm.
8.00

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Niedziela 16.01. - II NIEDZIELA ZWYKŁA

7.00 Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w rodzinie
oraz za ++ żonę Elżbietę Goetz, rodziców
Elżbietę i Augusta Goetz, Martę i Wilhelma
Spallek, synową Mariolę, dziadków z obu stron
i pokrewieństwo.
9.00 Za ++ Reinholda Kampka, rodziców, teściów
Heinisch, siostrę Wiktorię, braci, szwagra,
szwagierkę, Josefa John i pokrewieństwo.
10.30 Za ++ męża i ojca Erwina Roskosz w 10. rocz.
śm., jego brata Waltra, rodziców Roskosz
i Laczny, dziadków, siostrę Krystynę, szwagrów
Ericha i Georga, ojca Gerarda Plicko
oraz o zdrowie w rodzinie.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poniedziałek 17.01. - Św. Antoniego, opata

18.00 Intencja wolna.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wtorek 18.01.

8.00 Za ++ ojca z okazji urodzin, matkę, siostrę, brata, szwagierkę
i pokrewieństwo (z ul. Łąkowej).

Sobota 22.01. - DZIEŃ DZIADKA
18.00 MSZA ŚW. NIEDZIELNA: Za ++ ojca i teścia oraz dziadków z obu stron.
(z ul. Prudnickiej).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Niedziela 23.01. - III NIEDZIELA ZWYKŁA

7.00 Za Parafian.
9.00 Za ++ Magdalenę Gonsior, Wilhelma
i Franciszkę Gonsior, Augusta i Elżbietę
Goetz, czterech braci, trzy szwagierki,
szwagra, dziadków z obu stron
i pokrewieństwo.
10.30 Za ++ męża Jerzego Harynek, teściów,
szwagrów, rodziców Heinze, brata,
dziadków i krewnych z obu stron.

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
1. Rozpoczynamy w Kościele Okres Zwykły w liturgii.
Okres zwykły to 33 lub 34 tygodnie, w których nie obchodzi się żadnej
szczegółowej tajemnicy Chrystusa, lecz wspomina się misterium Chrystusa
w jego pełni, zwłaszcza w niedziele.
2. Bóg zapłać za przygotowanie Świąt Bożego Narodzenia w kościele.
Dziękuję budowniczym szopki betlejemskiej, panu Manfredowi Malik
za choinki, zdobiącym kościół, biorącym czynny udział w liturgii
poszczególnych świąt.
3. We wtorek 18 stycznia rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy
o Jedność Chrześcijan, który kończy się świętem Nawrócenia św. Pawła
25 stycznia.
4. W Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia biskup opolski Andrzej Czaja
zapowiedział Rok Jubileuszowy 50-lecia Diecezji Opolskiej.
Złotemu Jubileuszowi naszej diecezji towarzyszyć będzie motto: «Bliżej BogaCzłowieka». Ma nam ono przypominać o realizacji konkretnego zadania
w życiu chrześcijanina: «[…] zjednoczenia z Bogiem, podążania razem i
wiernie za Jezusem, tworząc otwartą i służebną wspólnotę wiary».
Jubileusz przeżywany w tym duchu, ma nas skłonić tak do wdzięczności
Boskiej Opatrzności za to, co jest naszym wspólnym dobrem i dziedzictwem.
5. Każdego dnia po Mszy św. można zamawiać intencje mszalne na rok 2022.

