
Jasełka w Krogulnej 

 
Rada Sołecka wsi Krogulna wraz 

z mieszkańcami  wsi Krogulna, 

Siedlice oraz Zieleniec 

zorganizowała przepiękne 

„spotkanie opłatkowe”, które 

odbyło się w dniu 8 stycznia 

(sobota) 2011 roku o godzinie 16:00 

w Świetlicy Wiejskiej w Krogulnej. 

 

 

 

 

W programie: 

 

 

– Jasełka przygotowane przez 

mieszkańców wsi Krogulna i 

Siedlice; 

– poczęstunek i wspólne 

śpiewanie kolęd; 

–  

– dla każdego prezent – 

niespodzianka; 

– wspólna zabawa z zespołem 

"Poli Blue". 

 

 

 

 

 

 

 



Remont zakrystii 

Od kilku miesięcy (od września 2010r.) trwał 

generalny remont  zakrystii. Meble do tej pory używane, 

zostały wykorzystane w innych miejscach kościoła (min. 

na chórze). 

Zakupiono nowe drewniane meble firmy Hacienda. 

Oprócz tego wymieniono skrzynkę rozdzielczą prądu i  

żyrandol mosiężny. 

Odnowione i pomalowane zostały ściany, 

przygotowano miejsce do podprowadzenia wody 

bieżącej. 

Większość prac przy remoncie wykonał pan Grzegorz 

Hejna. 

  

Zakrystia po remoncie stała się bardziej funkcjonalna i to było głównym celem 

remontu. 

 

 
 



Tydzień Powszechnej Modlitwy 

o Jedność Chrześcijan. 

Wzajemne relacje między różnymi Kościołami I wspólnotami chrześcijańskimi 

często obciążone są wiekami niełatwej historii, brzemieniem niezrozumienia, 

nieufności, niechęci, uprzedzeń, czasem poczuciem krzywdy, złej woli. Te 

uwarunkowania uświadamiają, jak bardzo jest dziś potrzebna modlitwa o jedność 

rodziny chrześcijańskiej. Jedność wznoszącą się ponad spory, uprzedzenia, 

przełamującą niechęć I stereotypy w myśleniu o innych. 

W 1908 r., dwaj anglikańscy duchowni S. Jones I P. Wattson zainicjowali modlitwę 

o jedność, jakiej dla swego Kościoła chciał Jezus Chrystus. Zaproponowali termin od 

18 do 25 stycznia. 

Stawanie razem przed Bogiem, zjednoczenie w modlitwie pomaga przezwyciężać 

podziały I sprawia, że Ewangelia jest skuteczniej zwiastowana I urzeczywistniana w 

życiu poszczególnych wiernych I całych Kościołów. Katolicy, prawosławni, luteranie  

razem wołający do Boga: „Ojcze nasz...”, przekonujemy się, że różniąc się, wcale nie 

musimy być podzieleni, bo pojednane różnice tracą moc wywoływania podziałów. 

Na temat tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zaproponowano 

zawołanie: „Trwali oni w nauce Apostołów I we wspólnocie, w łamaniu chleba I w 

modlitwach” (Dz 2,42). 

  



Nabożeństwo w tym roku odbyło się w parafii ewangelicko-augsburskiej w 

kościele Zofii w niedzielę 23 stycznia o godz. 15:00. 

Ustanowienie aspirantów I ministrantów 

 

W niedzielę 06 lutego na sumie o godz. 11:00 odbyła się uroczystość ustanowienia 

nowych ministrantów i aspirantów. 

Grupa naszej Liturgicznej Służby Ołtarza powiększyła się o 12 osób. 

  

Do grona ministrantów włączeni zostali: 

 

Agnieszka Macioszek 

Karolina Zonzel 

Michał Jarząbek 

Bartosz Pawełek 

Piotr Urbański 

Michał Węgrzynowski 

Kacper Wypych 

 

 

Natomiast aspirantami zostali: 

 

Kamil Kelmel 

Kacper Kruszelnicki 

Łukasz Orzeszyna 

Jakub Piechura 

Filip Zbroszczyk 



 

Serdecznie dziękuję za zaangażowanie nowych ministrantów dla dobra naszej 

parafialnej wspólnoty. 

Rekolekcje wielkopostne 

Rekolekcje wielkopostne w tym roku trwały od 14 do 17 kwietnia. Wygłosił je ks. 

Wiesław Orawiecki z zakonu księży salwatorianów, duszpasterz Małopolskiej 

Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. 

Ks. Jan Twardowski napisał kiedyś, że rekolekcje są po to, żeby uczyć się innego 

spojrzenia na swoje życie, uczyć się mądrego widzenia świata. (...) Rekolekcje mają 

umyć nasze serca, żeby było bardziej wnikliwe, bardziej chłonne. Mają odnowić 

naszego ducha, bo ten duch czasami drzemie I ziewa jak babcia na wiosnę. 

Plan rekolekcji. 

CZWARTEK – 14 kwietnia 

godz. 17:30 – Msza św. w Krogulnej – rozpoczęcie rekolekcji – nauka ogólna; godz. 

18:30 – Msza św. w Pokoju – rozpoczęcie rekolekcji – nauka ogólna; 

PIĄTEK – 15 kwietnia 

godz. 10:00 – Droga Krzyżowa I nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej; godz. 

17:00 – Droga Krzyżowa I Msza św. w  Krogulnej z nauką dla małżeństw; godz. 

18:30 – Droga Krzyżowa I Msza św. z nauką dla małżeństw; 

SOBOTA – 16 kwietnia 

godz. 10:00 – Msza św. w intencji osób chorych I seniorów naszej parafii (z 

udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych); 

godz. 17:00 – Droga Krzyżowa I nauka dla młodzieży gimnazjalnej I starszej; godz. 

18:00 – okazja do spowiedzi św.; 

godz. 18:30 – Msza św. z kazaniem ogólnym; 

NIEDZIELA PALMOWA – 17 kwietnia 

godz. 7:30 – Msza św. w Pokoju z kazaniem ogólnym; godz. 9:15 – Msza św. w 

Krogulnej z kazaniem ogólnym; godz. 11:00 – Msza św. Pokoju z kazaniem 

ogólnym; 

godz. 14:00 do 15:00 – spowiedź święta; 



godz. 15:00 – nabożeństwo Gorzkich Żali; 

godz. 16:00 do 17:00 – spowiedź święta; 

Pielgrzymka do Wambierzyc 

 Polska bogata jest w święte miejsca. Miejsca, w których Bóg w sposób 

szczególnie hojny obdziela łaskami. Można powiedzieć, że Polskę oplata sieć 

pątniczych szlaków krzyżujących się I powiązanych ze sobą węzełkami sanktuariów. 

Powinniśmy być Bogu za to wdzięczni. Wdzięczność tę można wyrazić, nawiedzając 

święte miejsca, a jeszcze bardziej – przyjmując w nich to wszystko, co w nich Bóg 

dla nas przygotował. 

 

 

W tym duchu w dniu 2 kwietnia - w 6 rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II 

udaliśmy się na parafialną pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej 

Królowej Rodzin. 

 Pielgrzymka miała następujący przebieg: 

godz. 7:30 wyjazd – kościół parafialny; godz. 10:30 przyjazd do Wambierzyc; godz. 

11:00 zapoznanie się z historią sanktuarium i Msza św. przed cudowną figurką Matki 

Bożej; godz. 12:15 kawa i herbata u ojców franciszkanów i czas wolny; godz. 14:00 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Kalwarii; 

godz. 15:00 zwiedzanie ruchomej szopki; 

godz. 16:00 wyjazd z Wambierzyc; godz. 

19:00 powrót do Pokoju; 

 

 
 



Remont budynku plebanii 

W miesiącu kwietniu rozpoczęły się prace przy odnowieniu elewacji plebanii. Po 

wykonaniu nowego dachu, budynek wymagał odnowienia. Na powierzchni ścian – 

ponad 350 m
2
 – został położony styropian i całość pokryta tzw. tynkiem akrylowym. 

Przy okazji tych prac wymienione zostały  parapety, drzwi wejściowe do budynku 

oraz schody wraz z balustradą. 

Całość tych prac została ukończona w na przełomie czerwca i lipca. 

 

 

 
 

 

 

 



Śląsk dziękuje 

Janowi Pawłowi II 

 
 W dniu 30 kwietnia wraz z rzeszą kliku tysięcy wiernych uczestniczyliśmy w 

czuwaniu modlitewnym „Śląsk dziękuje Janowi Pawłowi II”. 

 

 Z naszej parafii udała się ponad 50 osobowa grupa pielgrzymów. W dużej 

części była to młodzież, przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

 

 Modlitewne spotkanie odbyło się w 

przeddzień beatyfikacji papieża na Górze 

św. Anny. Po Mszy św. przy Grocie 

Lourdzkiej, której przewodniczył abp 

Alfons Nossol, przeszliśmy w procesji 

światła. 

 

 Na pierwszej stacji, po odśpiewaniu hymnu 

“Abba Ojcze” wysłuchaliśmy fragmentu kazania Jana 

Pawła II z wizyty w 1983 r. 

 Drugi przystanek procesji miał miejsce na placu 

Trzech Krzyży, który poświęcony był gliwickim 

akcentom papieskich wizyt w ojczyźnie. 

 Trzecia I ostatnia stacja miała miejsce pod 

pomnikiem papieskim u stóp Bazyliki Annogórskiej. 

Spotkanie zakończyła modlitwa Apelu Jasnogórskiego. 



Beatyfikacja Jana Pawła II 

 
Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się właściwie żądaniem: santo 

subito (święty natychmiast) umieszczonym na transparentach I artykułowanym przez 

uczestników uroczystości pogrzebowych papieża Jana Pawła II na Placu św. Piotra w 

Watykanie, 8 kwietnia 2005 roku. 

W ten sposób wierni domagali się od przyszłego papieża, jeszcze przed jego 

wyborem, aby niezwłocznie po rozpoczęciu nowego pontyfikatu podjął procedurę 

zmierzającą do kanonizacji Jana Pawła II. 

 

Przebieg procesu beatyfikacyjnego: 

 28 czerwca 2005 rozpoczęcie procesu 

beatyfikacyjnego. 

 23 marca 2007 potwierdzenie zaistnienia cudu 

uzdrowienia – za wstawiennictwem papieża Polaka 

– francuskiej zakonnicy Marie Simon-Pierre. 

 2 kwietnia 2007 oficjalne zamknięcie diecezjalnej 

fazy procesu. 

 9 grudnia 2009 papież Benedykt XVI podpisał 

dekret o uznaniu heroiczności cnót Jana Pawła II, który zamyka zasadniczą część 

jego procesu beatyfikacyjnego. 

 12 stycznia 2011 komisja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zaaprobowała cud 

uzdrowienia francuskiej zakonnicy za wstawiennictwem Jana Pawła II. 

 14 stycznia 2011 papież Benedykt XVI podpisał dekret o cudzie I wyznaczył datę 

1 maja 2011 r. na dzień beatyfikacji papieża Jana Pawła II. 

 

Beatyfikacja odbyła się na placu św. Piotra w Watykanie. 

Dokonał jej papież Benedykt XVI. 

 

1 maja 2011r. O godz. 15:00 odbyło się w naszym kościele nabożeństwo 

dziękczynne. Odśpiewaliśmy Te Deum dziękując Bogu za dar beatyfikacji. 

Na zakończenie udaliśmy się to tablicy poświęconej Janowi Pawłowi II. 



Uroczystość I Komunii Św. 

 

Lista dzieci przyjmujących I Komunię św. w dniu 15 maja. 

 

Babula Natalia 

Dedek Kacper 

Dudik Krzysztof 

Duraj Emilia 

Jaszczyk Dawid 

Kaczmarzyk Mateusz 

Kapuścińska Natalia 

Kelmel Kamil 

Kruszelnicki Kacper 

Łukaszczyk Paulina 

Magiera Grzegorz 

Olszacki Dawid 

Orzeszyna Łukasz 

Pawłowska Patrycja 

Piechura Jakub 

Rosłanowska Natalia 

Szewczyk Maciej 

Śpiewak Oskar 

Trojak Paulina 

Urbiczek Kamil 

Usyk Wojciech 

Zadyberna Nadia 

Zalińska Oliwia 

Zbroszczyk Filip 

 

Tegorocznej uroczystości pierwszokomunijnej towarzyszył temat: 

Jezus Chrystus – Dobry Pasterz. 

 

 

 

 

 



Bierzmowanie 

 

W czwartek 05 maja o godz. 18:00 w naszym kościele odbyła się uroczystość 

udzielenia sakramentu bierzmowania młodzieży parafii: Dąbrówka Dolna, 

Fałkowice, Pokój i Zawiść. 

Sakramentu udzielił ks. Bp Paweł Stobrawa. 

 

Bierzmowanie z naszej parafii przyjęło 29 osób: 

 

Aberbuch Katarzyna 

Bartnik Radosław 

Boba Wojciech 

Brzęk Magdalena 

Cwalina Zuzanna 

Groblica Adrianna 

Kobus Magdalena 

Kot Damian 

Kowalska Martyna 

Kubec Justyna 

Kula Anna 

Lachowski Michał 

Lewicka Magdalena 

Łapszyński Radosław 

Mataszewski Stanisław 

Mazurek Angelika 

Nowak Mateusz 

Oreł Katarzyna 

Pawłowska Natalia 

Ryniak Paweł 

Silicka Natalia 

Sowa Mariusz 

Stefanko Roberta 

Szeląg Wojciech 

Szramowska Anna 

Szewczyk Michał 

Tomaszewska Małgorzata 

Tracz Kamil 

Wypych Monika 

 

 
 

 



Dziękczynna pielgrzymka 

na Górę Św. Anny 
 W dniu 08 czerwca dzieci klasy III, które w tym roku przyjęły I Komunię 

św., udały się wraz z opiekunami na dziękczynną pielgrzymkę na Górę św. Anny. 

Dla większości z dzieci była to pierwsza obecność na „górze ufnej modlitwy", jak 

to sanktuarium nazwał bł. papież Jan Paweł II. 
Plan pielgrzymki: 

– 8:30 - wyjazd z Pokoju; 

– 11:00 - Msza św. w Bazylice Annogórskiej wraz z dziećmi z parafii Zawada, 

Łambinowice i Ostrożnica; 

– 12:30 - czas wolny; 

– 13: 15 - zwiedzanie Góry św. Anny: pomnik bł. Jana Pawła II, Grota Lurdzka, 

ołtarz papieski,  Dom Pielgrzyma; 

– 14:30 – wyjazd; 

– 16:00 – zakończenie pielgrzymki; 

 

 

 

 

 

 



Uroczystość  Bożego Ciała 

 Uroczystość Bożego Ciała, obchodziliśmy w tym roku w dniu 23 czerwca. 

Procesja do czterech ołtarzy przebiegła tradycyjnie ulicami: Kościelną, Wojska 

Polskiego, Mariacką, Sienkiewicza, Namysłowską i Kościelną. 

Poszczególne ołtarze przygotowali: 

 I - Strażacy z OSP Pokój; II - Dzieci z Przedszkola wraz z opiekunami; III - Róże 

Różańcowe; IV - Służba Liturgiczna Ołtarza; 

 Szczególną uwagę zwracał ołtarz trzeci, „żywy” przygotowany przez dzieci 

przedszkolne wraz z opiekunami. 

 

 

 

 

 



Poświęcenie pamiątkowych tablic na 

cmentarzu parafialnym. 
 W sobotę 25 czerwca na 

cmentarzu parafialnym, przy 

licznym udziale gości i parafian, 

odbyła się uroczystość odsłonięcia i 

poświecenia pamiątkowych tablic 

na masowym grobie mieszkańców 

Pokoju, pomordowanych w roku 

1945r. 

 Księga zmarłych naszej parafii 

podaje, że w roku 1945 zginęło w 

Pokoju około 130 osób: zastrzelonych: 

87 osób, leżących pod gruzami domów 

16 osób, pod gruzami zakładu św. Anny 5 osób, pod gruzami leśniczówki (Sophieninsel) 11 

osób. W Jagiennej pochowano 4 osoby, w Dąbrówce 1, w lesie koło miejscowości Okoły 1, 

w lesie w nieznanym miejscu 2 osoby, na cmentarzu ewangelickim 1 osobę i na cmentarzu 

w Zieleńcu 15 osób. Zmarło w tym czasie w 

Pokoju 10 osób. 

 Odsłonięcia tablic w języku 

niemieckim i polskim dokonali: księże 

Ferdinand von Württemberg i ks. Józef 

Schlender, proboszcz parafii ewangelickiej 

w Pokoju. Następnie tablice zostały 

poświęcone i odmówiliśmy modlitwę w 

intencji zmarłych spoczywających w 

masowym grobie i na cmentarzu. 

Poświęcone zostały także lapidarium, 

składające się z najstarszych płyt 

nagrobnych naszego cmentarza, oraz 

odnowiona płyta nagrobna i nowa 

pamiątkowa w języku polskim, ks. 

Maxymiliana Raczka, budowniczego 

kościoła parafialnego. 

 Tablice pamiątkowe i lapidarium, 

powstały dzięki pomocy organizacji 

Heimatkreis Carlsruhe z Niemiec, natomiast 

odnowienie płyty ks. Raczka ufundowali 

parafianie. Tablica w języku polskim jest fundacją pani Rozalii Sobieraj, która była 

inicjatorką odnowienia tych miejsc pamięci. 

 



Instalacja ogrzewania 

w kościele parafialnym 
 

 Kwestia ogrzewania naszego kościoła parafialnego, była bardzo często 

podnoszona i dyskutowana. Dzisiejsze 

możliwości techniczne powodują, że ofert 

ogrzewania kościoła jest niezliczona ilość. 

Czynnikiem decydującym są koszta instalacji 

oraz koszta eksploatacji. 

 Ostatecznie podjęta została decyzja o 

zainstalowaniu w naszym kościele ogrzewania elektrycznego tzw. mat grzewczych 

firmy Kamo. Zostały one zainstalowane na ławkach w prezbiterium, przy ołatrzu i na 

ołtarzu, przy ambonce, na chórze (organista) w konfesjonale i w 20 ławkach kościoła, 

oraz rzędach bocznych. 

 Jest to technologia bardzo bezpieczna, 

nie zagraża użytkownikom ani obiektowi. 

Ciepło ogrzewa siedzącą osobę, a nie ławki 

czy otoczenie. Ogrzewanie działa tylko w 

czasie Mszy św. czy nabożeństwa i 

charakteryzuje się wysoką oszczednością 

energii. 

 Ogrzewanie zostało zainstalowane w sierpniu. Tablica sterująca całością 

została umieszczona w zakrystii. 

 Trzeba mieć nadzieję że 

ogrzewanie spełni nasze oczekiwania i 

pozwoli nam przeżywać nabożeństwa w 

„cieplejszym kościele”. 

 Przy tej okazji zzamontowano wyświetlacze numerów pieśni. 



Odpusty 2011r. 

 Przełom miesięcy sierpnia i września to w naszej wspólnocie czas odpustów. 

Rozpoczęliśmy od Uroczystość Wniebowzięcia i odpustu w Siedlicach, gdzie 

znajduje się kaplica pod Wezwaniem Wniebowzięcia Matki Bożej. Msza św. w 

intencji mieszkańców Siedlic sprawowana był o godz. 12:15. 

 Następnie w niedzielę 28 sierpnia, przeżywaliśmy 

odpust w kościele filialnym w Krogulnej ku czci Matki Bożej 

Częstochowskiej. Zgromadził on bardzo dużą liczbę 

wiernych. Wieczorem o godz. 21 spotkaliśmy się jeszcze na 

nabożeństwie Apelu Jasnogórskiego. 

 Druga niedziela września to tradycyjnie data naszego 

odpustu parafialnego. W tym roku wypadł on 11 września. 

Sumę odpustową i Słowo Boże wygłosił ks.  Zbigniew Paszkowski, kapelan 

hospicjum w Starych Siołkowicach. 

 Nadawanie kościołom tytułu Podwyższenia Krzyża św. czy pochodnych 

(Znalezienia, Krzyża św.) rozpowszechniło się w okresie wypraw krzyżowych, kiedy 

to do Europy trafiło wiele relikwii Krzyża św., często nieautentycznych. 

 W Polsce w roku 1772 było 158 kościołów z tym tytułem, w roku 1996 aż 241 

kościołów posiadało wezwanie Podwyższenia Krzyża św., 52 – Krzyża św. i 16 

Świętego Krzyża. 

 Najwięcej kościołów z tymi tytułami znajduje się na Śląsku (diecezja opolska, 

katowicka i wrocławska). W naszej diecezji znajduje się jedyna w Polsce katedra pw. 

Podwyższenia Krzyża św. w Opolu, a oprócz tego tytuł ten noszą następujące 

kościoły:  Bogdanowice, Jarnołtów, Klisino, Kopice, Lisięcice, Malnia, Moszczanka, 

Niwnica, Pokój, Racibórz-Studzienna, Radawie, Strzelce Opolskie, Wierzbie, 

Wojnowice, Zborowskie. 

  Świadectwem żywotności kultu Krzyża św. w Polsce są także liczne sanktuaria 

o wezwaniach świętokrzyskich: 

 klasztor ojców Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu; 

 bazylika oo. Dominikanów w Lublinie; 

 opactwo cystersów w Krakowie – Mogile i inne. 

 

 



Pielgrzymka do Lichenia 

 

 Historia Lichenia związana jest z dwiema postaciami: Tomaszem Kłossowskim 

i pasterzem Mikołajem, w których życiu wielką rolę odegrała Matka Boża. Pierwszy 

z nich był żołnierzem, który został ranny w bitwie pod Lipskiem. Według legendy 

otrzymał od Matki Bożej zapewnienie, że wyzdrowieje i został poproszony o to, aby 

odszukał Jej wizerunek i zaniósł w rodzinne strony. Po 23 latach poszukiwań w 1844 

r. odnalazł obraz Maryi, zaniósł go do lasu grąblińskiego i zawiesił na sośnie. 

 Pasterz Mikołaj znał to miejsce. W latach 1850-52 kilkakrotnie ukazała mu się 

Matka Boża, nawołując 

ludzi do modlitwy i 

zmiany życia, prosiła by 

jej wizerunek przenieść 

do kościoła. 

 W roku 1852 w 

Europie, zaczęła szerzyć 

się cholera. Okoliczni 

mieszkańcy 

przypomnieli sobie o 

przestrogach Mikołaja. 

Las grąbliński stał się 

miejscem licznych 

pielgrzymek. Został 

wzniesiony nowy 

kościół gdzie 

umieszczono wizerunek. 

W 1965 roku słynący łaskami obraz Matki Bożej uznano za cudowny. W 1967 roku 

dokonano koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej. 

 

Ramowy plan pielgrzymki: 

 

06:00 – spotkanie w kościele i wyjazd do Lichenia; 

10:00 – przyjazd; 

10:15 – spotkanie z przewodnikiem; 

12:00 – Msza św. w bazylice; 

13:30 – obiad w Domu Pielgrzyma Arka, czas wolny; 

15:15 – przejazd do Lasku Grąblińskiego; 

15:30 – Droga Krzyżowa; 

16:30 – wyjazd w drogę powrotną; 

20:00 – przyjazd do Pokoju; 



Regulamin cmentarza parafialnego 

 W bieżącym roku szczególną opieką objęty został parafialny cmentarz. Po 

poświęceniu nowego pomnika na grobie masowym, płyty nagrobnej ks. Raczka i 

lapidarium podjęliśmy prace przy porządkowaniu cmentarza. 

 Zlikwidowanych zostało około 100 nagrobków zapomnianych, którymi często 

nikt się nie opiekował. Od listopada zafunkcjonował regulamin cmentarza. Dziękuję 

bardzo serdecznie państwu Bąkowskim za szczególną troskę o porządek na 

cmentarzu. Jest to ich ciężka, bezinteresowna praca wykonywana dla całej wspólnoty. 

Cmentarz Parafialny zostaje podzielny na 6 sektorów, każdy sektor na rzędy i numery 

grobów. 
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Podsumowanie roku 2011 

 
 Sakrament chrztu w tym roku przyjęło 22 osoby. 

 Pierwszą Komunię w maju przeżyło 24 uczniów klasy 3 SP. 

 W maju sakrament bierzmowania przyjęło 29 osób z naszego Gimnazjum. 

 Ślubów 6. W roku 2010 było ich  9. 

 Pożegnaliśmy w tym roku 19 naszych parafian. 

 



Boże Narodzenie 2011 
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Odwiedziny Kolędowe 

 
27 12 2011 wtorek g. 1400 Zieleniec, od p. Leśniańskich do p. Grzegorek 

28 12 2010 środa g. 1400 Zieleniec,  od p. Dudik do p. Dawid 

29 12 2010 czwartek g. 1400 Zieleniec, od. p. Socha do p. Woźniak 

30 12 2010 piątek g. 1400 Zieleniec, p. Janik do p. Łakomskich 

31 12 2010 sobota g. 1100 Siedlice (od nr 38) 



02 01 2011 poniedziałek g. 1500 ul. Wolności (od nr 34 do 3) 

03 01 2011 wtorek g. 1500 ul. Winna Góra (od nr 2a), ul.  Wolności (od nr 38) 

04 01 2011 środa g. 1500 ul. Średnia (od nr 39), ul. Krótka (nr 1) 

05 01 2011 czwartek g. 1500 ul. Rataja (od nr 1), ul. Mariacka (od nr 16), ul. 
Sienkiewicza (od nr 11) 

06 01 2011 piątek g. 1430 ul. Wojska Polskiego (od nr 65) 

07 01 2011 sobota g. 1100 ul. Kolejowa, (od nr 5), Krasickiego (od nr 7), Nowy Świat 
(od nr 1), 

08 01 2011 niedziela g. 1430 ul. Żeromskiego (od nr 29) 

09 01 2011 poniedziałek g. 1500 ul. Namysłowska (od nr 34), ul. Skośna  (od nr 7) 

10 01 2011 wtorek g. 1500 ul. Brzeska (od nr 26), ul. Kościelna (od nr 1), ul. 
Podleśna (od nr  4) 

11 01 2011 środa g. 1500 ul. 1 Maja (od nr 80) 

12 01 2011 czwartek g. 1500 ul. 1 Maja (od nr 59 ), ul. Krzywa (od nr 4), ul. Reja (od nr 
2) 

13 01 2011 piątek g. 1500 Krogulna 

14 01 2011 sobota g. 1100 Opolska (od nr 24) i Krzywa Góra (od nr 36) 

15 01 2011 niedziela g. 1430 Krogulna 

 

 Na kolędzie okołu 30 rodzin udostępniło zdjęcia oraz przeróżne materiały, 

dotyczące historii naszej parafii i miejscowości. Materiały te zostaną skopiowane i 

wykorzystane do spisania historii naszej parafii. 

 Za okazaną pomoc składam serdecznie Bóg zapłać. 


