
UROCZYSTOŚCI PARAFIALNE W 2023 ROKU 

1. Trudna Droga Krzyżowa  – 24 marzec 

2. Odnowienie Misji – 29 marzec-2 kwiecień 

3. I Komunia św. – 14 maj 

4. Bierzmowanie w Chróścicach – 15 maj 

5. Dni Krzyżowe 16-18 maj 

–  Krzyż, ul. Korfantego (P. Matros), 

–  Krzyż, ul. Kwaśna (P. Sosnowski),  

–  Kaplica św. Barbary, ul. Kąty (.P. Piechota) 

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

   I ul.  B. Kośnego, Nad Rzeką,       II ul. Babilas.    III ul Odrzańska, Stawy    

   IV ul. Ostrówek, Kąty. 

7. Msza św. na stadionie – 16 lipca, 

8. Dożynki parafialne – 3 września 

9. Odpust  – 15 październik 

10. Kiermasz – 12 listopada 

11. Pielgrzymki: – Wambierzyce i Bardo Śl. – 6-7 maj, 

 – Góra św. Anny – 16 wrzesień. 

 – Trzebnica   – 30 wrzesień 

 – Winów-Chróścice (od Maryi do Jadwigi) 14 październik 

 – Fatima, Lourdes, La Salette – 22 maj – 3 czerwiec 
 

Kolęda jest czasem modlitwy o Błogosławieństwo Boże w Rodzinie i czasem zachęty  
do zaangażowania się w życie parafii.       Zachęcamy do wspólnej modlitwy, śpiewania kolęd, 
otwartej rozmowy na temat rodziny, dzieci, młodzieży, starszych czy chorych.      
Postarajmy się stworzyć atmosferę przyjaźni i domowego święta. 

PLAN KOLĘDY 

27.12.2022 – wtorek godz.  9:00 Piaskowa, Chopina, Orzeszkowej, Broniewskiego 
28.12.2022 – środa godz.10:00 J.Cebuli od stacji, Pl.Wolności, Parkowa, Sobieskiego 
29.12.2022 – czwartek godz.  9:00 Koszykarzy, Szkolna od końca, Warszawska 
30.12.2022 – piatek godz.  9:00 A. Kośnego nr parzyste, Leśna, A. Kosnego  
  nr nieparzyste od końca 
02.01.2023 – poniedziałek godz.15:00 Młyn, Młyńska, Świerkowa, Podlesie nr nieparzyste 
03.01.2023 – wtorek godz.15:00 Podlesie nr parzyste, Kopernika, Kołłątaja 
04.01.2023 – środa godz.15:00 Korfantego nr nieparzyste od końca 
05.01.2023 – czwartek godz.15:00 Korfantego nr parzyste od końca 
07.01.2023 – sobota godz.  9:00 Ligonia od końca 
10.01.2023 – wtorek godz.15:00 Nowowiejska, B.Prusa 
11.01.2023 – środa godz.15:00 Boczna od końca, Nad Ujściem 
12.01.2023 – czwartek godz.15:00 Św. Rocha od P.Wosz i uzupełnienia 

 „Chrystus powiedział do swoich Apostołów:   Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje”   (Mt 10.40) 

 

 
 

 
 

    N A S Z A   P A R A F I A Nr 27 (545/XXII/2022) 

  Dwutygodnik informacyjny Parafii Świętej Jadwigi w Chróścicach 

  25.12.2022 r. – 08.01.2023 r. 
 

Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki, 
śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki. 
Świętą noc złocista gwiazda opromienia.  
Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia. 
Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym. 
Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym. 
 
Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda, 
Każdy dom i każdego z nas,  
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta 
Niosą wszystkim betlejemski blask.  

W tym wyjątkowym, długo wyczekiwanym czasie, życzymy dużo zdrowia i wielu powodów do radości 
Niech to będzie czas pełen miłości, spędzony w rodzinnym gronie, czas odpoczynku i refleksji nad 
tajemnicą obecności Boga pośród nas. 

duszpasterze 

 

NIEDZIELA NARODZENIA PAŃSKIEGO  –  25.12.2022       Kol. na Fundusz Ochrony Życia       

 godz.24:00 Pasterka    Za Parafian i świątecznych Gości 

 godz.  8:00 Za † Gintra Zientek 

 godz.10:30 1. Za † Martę Bieda w rocznicę śmierci oraz za †† z pokrew. 

  2. Za †† rodz. Józefa i Ingeborgę Świerc, teściów Józefa i Marię Halama, siostrę 
Monikę, brata Piotra i szwagierkę Teresę 

 godz.15:00 Uroczyste Nieszpory Świąteczne 

PONIEDZIAŁEK   – 26.12.2022      ŚW. SZCZEPANA       Kol.na Wydz. Teologiczny 

 godz.  7:00 Za † ojca Stefana Kośny, jego żonę, rodzeństwo i pokrew. z obu stron, † Klarę Knopp, 
pokrew. Kałużna-Knopp 

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

 godz.11:00 Za †† rodz., krewnych i zięcia Huberta 

WTOREK  –  27.12.2022       

 godz.  7:00 Za † Andrzeja Filla w 1.rocznicę śmierci 

ŚRODA  – 28.12.2022        

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

CZWARTEK  –  29.12.2022     
 godz.  7:00 Za † Stanisława Nowackiego w 1.rocznicę śmierci 

PIĄTEK  – 30.12.2022      

 godz.  7:00 Za † męża Jerzego Kupczyk, jego rodz .i teściów  oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej 

rodziny 

 godz.18:00 Za †† ze skarbonki i †† w tym miesiącu: †Marta Barcik, †Gertruda Sluga, †Róża 

Pierzyna 

SOBOTA – 31.12.2022        

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



Oby nowonarodzone Boże Dzieciątko wniosło w ten nadchodzący Nowy Rok same radości  
i niesłabnącą wiarę we własne możliwości.     Oby Boskie światło rozjaśniało każdy dzień tego nowego 
roku, napełniając serca spokojem, miłością i szczęściem.  

Niech Boska miłość przenika każdą chwilę, niosąc ukojenie, pewność i pokój 

NIEDZIELA – UR. ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI –  01.01.2023       Kol. na Sem. Duchowne 

 godz.  8:00 Za † Marię Seeber, jej rodz. Waleskę i Józefa Kupczyk, szwagrów Pawła i Mikołaja, 

rodz., oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie  

 godz.10:30 Do Boskiej Opatrzności z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże 

błog. w 80.rocznicę urodzin Hildegardy Sdzuj  

 godz.14:00 Za † Józefa Świerad, † babcię Annę Pieprzyk i †† z rodziny Świerad-Pieprzyk 

PONIEDZIAŁEK  –  02.01.2023    WSP. ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANU    

 godz.  7:00  Za †† Martę i Józefa Korzeniowski, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu 

WTOREK –  03.01.2023        

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

ŚRODA  –  04.01.2023       

 godz.  7:00 Za † Różę Pierzyna od firmy Stabrawa 

CZWARTEK  –  05.01.2023       

 godz.  7:00 Za † ciotkę Marię Sośnik w rocznicę śmierci, jej †† rodz. i rodzeństwo 

PIĄTEK– 06.01.2023     UR. OBJAWIENIA PAŃSKIEGO     I piątek m-ca     Kol. na Misje 

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

 godz.  9:00 Za † męża, ojca i dziadka Józefa Sosnowskiego, †† teściów Stanisława i Jadwigę,  

rodz. Wacława i Walentynę, szwagra Franciszka, bratową Małgorzatę za †† z rodzin  
z obu stron, dusze w czyśćcu oraz o zdrowie i błog. Boże w rodzinie 

 godz.10:30 Za † ojca Jana Pawliszyn w 29.rocznicę śmierci, o zdrowie i błog. Boże dla mamy 

Teresy oraz za żyjących i †† z rodziny – Dzieci I Komunijne poświęcenie „Dróg do 
Nieba” 

SOBOTA – 07.01.2023    I sobota m-ca 

 godz.  7:00 Za żyjących i †† czcicieli Najśw. Maryi Panny oraz o nowe powołania kapłańskie,  

  zakonne i misyjne 

 godz.18:00 Za † Józefa Starosta, żonę Renatę, †† siostry i za †† z pokrew. 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO  –  08.01.2023       Kol. na opał      

 godz.  7:00 W intencji Róż Różańcowych Męskich i Żeńskich 

 godz.  9:00 W języku niemieckim      Za Parafian 

 godz.10:30 Do Boskiej Opatrzności z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże 
błog. w 70.rocznicę urodzin Gerarda oraz za †† rodz. i teściów 

 
OGŁOSZENIA 

1. Ostatnio pożegnaliśmy:. †Różę Pierzyna z ul. Powstańców Śl. 

2. Bóg zapłać za ofiary i wszelkie wykonane prace porządkowe i dekoracyjne 

3. Kolekta z Pasterki jest przeznaczona na Fundusz Ochrony Życia, (Dom Samotnej Matki  
i Dziecka, Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Rodzinna) z II święta na Wydział Teologiczny,  
a w Uroczystość Objawienia Pańskiego na Misje. 

4. Obrzędy poświęcenia w okresie Świąt 

– 26 grudnia o godz. 900 - poświęcenie owsa     – 27 grudnia - poświęcenie wina  

5. W Jemielnicy 28 grudnia o godz. 11:00 Msza św. dla pracujących za granicą. 

  

 

Drodzy Parafianie 

Jeszcze z obawami rozpoczynaliśmy 2022 rok. Wprawdzie epidemia powoli ustawała, ale ciągle 
nie było pewne co dalej. Mimo, że odwoływano obostrzenia to i tak część naszych Parafian do kościoła 
nie wróciła… I tak jest do dziś. Na początku roku pojawiło się nowe nieszczęście niosące niepokój – 
wojna na Ukrainie i to w XXI wieku. Niby daleko a przecież blisko… Przed nami stanęło nowe wezwanie 
– przyjęcie Uchodźców i pomoc tym którzy pozostali mimo niebezpieczeństwa u siebie. Wszystkim, 
którzy okazali serce ofiarom wojny „Bóg zapłać”. Potrzeba pomagania istnieje nadal. 

W tym wszystkim był jednak z nami Bóg zarówno podczas Adoracji Najśw. Sakramentu, na 
modlitwach a szczególnie w udzielonych Sakramentach Świętych. Chrzest przyjęło 26 dzieci  
a Sakrament Bierzmowania otrzymało 46 osób – w tym również rocznik zaległy(z powodu pandemii). 
Do I Komunii Św. przystąpiło 25 dzieci. Sakrament Małżeństwa  został udzielony 6 parom. Osoby 
starsze i chore mogły korzystać z sakramentów świętych, chociaż zdarzało się, że ktoś umierał bez 
sakramentów. Mniej ludzi przystępuje do Sakramentu Pokuty a okazja jest przed każdą Mszą św.  
W minionym roku zmarło 27 osób. Do wieczności został powołany: †Stanisław Nowacki, †Jerzy 
Macioszek, †Gerhard Kociok, †Urszula Nowak, †Józef Stiler, †Norbert Luka, †Eryk Kencka, †Piotr 
Kühn, †Helmut Lazik, †Jadwiga Sas, †Helmut Blacha, †Joachim Gierok, †Kornelia Kokot, †Gizela 
Laksy, †Anastazja Mlynek, †Jerzy Weber, †Daniel Gbur, †Maria Ocik, †Eryk Lisowski, †Joachim 
Olejnik, †Renata Salach, †Waldemar Warzecha, †Josef Gamroth, †Erwin Gamrot, †Marta Barcik, 
†Gertruda Sluga, †Róża Pierzyna. 

Odwołanie obostrzeń, mniejsza liczba zachorowań sprawiły, że można było powrócić do 
częstszych spotkań religijnych. Kolęda na razie pozostała w formie spotkań w kościele – Msze św.  
w intencji Rodzin z okolicznościowym kazaniem, zabranie „pakietu kolędowego” oraz modlitwa rodzin 
w domu tylko w swoim gronie. Ubogaceniem była inscenizacja misyjna dzieci z Papieskiego Dzieła 
Misyjnego; występ Młodzieżowej Orkiestry z Chrząstowic z programem muzyki bożonarodzeniowej, 
Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym, Trudna Droga Krzyżowa poprzedzona Mszą św. z kazaniem  
ks. Marcina Marsolka a zakończona przy pomniku św. Jana Pawła II w 17 rocznicę śmierci, modlitwa 
w duchu Teize o pokój dla Ukrainy, poświęcenie pokarmów wielkanocnych dla Prawosławnych  
i Grekokatolików – Uchodźców z Ukrainy w przedszkolu u Sióstr. Tradycyjnie Mszą św. i procesją 
prosiliśmy o urodzaje w św. Marka, Dni Krzyżowe i św. Urbana. Ołtarze na Boże Ciało przygotowały 
ulice Podlesie, Kołłątaja, Kopernika, Gajówka, Młyńska, Świerkowa. W normalnym terminie 
pielgrzymowaliśmy do Wambierzyc i Barda, na Jasną Górę, na Górę św. Anny oraz do Trzebnicy – 
znowu przybywa chętnych a atmosfera bardzo dobra. Nasza Straż Pożarna obchodziła 125 rocznicę 
powstania – dziękczynieniu przewodniczył kapelan diecezjalny strażaków ks. Tomasz Jóskowicz. 
Głębokim przeżyciem były Misje parafialne odprawiane z dwuletnim opóźnieniem – prowadzone przez  
O. Cherubina i O. Jozafata a zakończone poświęceniem nowego Krzyża misyjnego. Jubileusz 50.lecia 
Diecezji Opolskiej był okazją do dziękczynienia w Parafii i w Opolu – niektórzy Parafianie otrzymali 
biskupie wyróżnienie. W normalnych warunkach, przy udziale licznych Gości przeżywaliśmy Odpust 
św. Jadwigi z kazaniami ks. Macieja Skóry. Istnieją grupy parafialne: Róże Różańcowe, Ruch 
Szensztacki, Bractwo św. Józefa, Caritas, Maryjna Wspólnota Opiekunek Dziecięctwa Bożego a Dzieci 
Maryi i Ministranci nawet powiększyli swoje grono.  Z wdzięcznością powierzamy Bogu kończący się 
rok z nadzieją, że ci którzy jeszcze nie powrócili do kościoła również odnajdą właściwą drogę… 

Gdy chodzi o dokonania materialne zamontowano od dawna oczekiwane napisy pod figurami, 
konserwacji została poddana Droga Krzyżowa – fundacja Młodzieży Bierzmowanej, Dzieci I 
Komunijnych i osób prywatnych, zakupiono obraz św. Faustyny, usunięto bardzo kosztowne skutki 
burzy z 30 czerwca, która zniszczyła sprzęt elektroniczny i elektryczny, nagrano płytę z muzyką 
organową na naszych dobrych organach, odnowiono częściowo elewację starej plebanii, na bieżąco 
przeprowadzano potrzebne przeglądy i remonty. 

Słowa wdzięczności ks dr Alfredowi Skrzypczykowi za posługę sakramentalną, głoszone Słowo 
Boże i ubogacenie życia parafialnego; wszystkim za udział i upiększanie nabożeństw. Serdeczne 
podziękowania tym, którzy składali ofiary, pomagali w załatwianiu formalności oraz wykonywali różne 
prace – Urzędowi Gminy, różnym firmom i osobom prywatnym. 

Kończymy Stary Rok a Nowy rozpoczynamy z nadzieją, że nad wszystkim czuwa Boża 
Opatrzność… 
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