Ogłoszenia duszpasterskie
Za nami odpustowe uroczystości ku czci św. Anny. Czciciele św. Anny – parafianie i
goście – pokazali, że sanktuarium św. Anny jest ważne dla naszego przeżywania wiary. Tym, którzy nie dotarli z jakichś powodów – przypomnienie, że obchodzimy 500lecie sanktuarium św. Anny. Z nakazu przodków – trzeba być.
Jedynie telewizja regionalna dała plamę na całej linii – zapowiadała transmisję, ustawiła sprzęt, ale do dziś nie wiadomo, co się stało, że transmisji nie było.
Przeżywamy XVIII niedzielę zwykłą; nieszpory o g. 17.30.
Dziś o g. 12.30 msza św. ku czci św. Krzysztofa – z błogosławieństwem pojazdów.
Ofiary złożone podczas błogosławienia pojazdów będą pomocą na zakup pojazdów
dla misjonarzy.
Wyjazd ministrantów, marianek i scholi do Byczyny dziś o g. 16.00 spod Domu św.
Edyty Stein.
W poniedziałek przypada święto Przemienienia Pańskiego. O 17.30 nabożeństwo do
św. Józefa prowadzone przez Bractwo św. Józefa.
We wtorek o g. 19.00 u św. Michała wakacyjne nabożeństwo Odnowy w Duchu Świętym.
W tym tygodniu do naszej parafii dotrą pielgrzymki idące na Jasną Górę:
- dzisiaj przez Łowoszów przejdzie Pielgrzymka Legnicka;
-we wtorek ok. g. 11.00 u św. Anny zatrzyma się XXXVIII Pielgrzymka Wrocławska–
w imieniu pielgrzymów prosimy o przygotowanie poczęstunku;
-w przyszłą niedzielę ok. 17.00 przybędzie XXVII Salezjańska pielgrzymka ewangelizacyjna. O 19.30 organizatorzy zapraszają na
wieczór ewangelizacyjny.
Chętnych na przyjęcie pielgrzymów prosimy o zgłaszanie się w kancelarii.
Niestety, „cyrk w kościele” w związku z przygotowaniem ślubów trwa, trzeba wielkiego wysiłku, by młodzi chcieli zawrzeć ślub „kościelny”. Bardzo często młodzi robią sobie imprezę ku czci własnej – nie Bożej. Bo już wydarzenia religijnego nie rozumieją.
Może rodzice i dziadkowie pomogą katechizować, co to jest sakrament małżeństwa i
ślub kościelny?
Obchody odpustowe u św. Rocha w Grodzisku odbędą się 18, 19 i 20 sierpnia br.
Sprzątanie kościoła w piątek po mszy świętej - mieszkańcy ulic: M. Skłodowskiej, Bzowej, Kolorowej, Wrzosowej, E. Kani.
Zmarli parafianie: Jerzy Kus, Norbert Gladys, Gertruda Jędrak. Wieczny odpoczynek...
Z okazji Jubileuszu 500 - lecia kościoła św. Anny, powstało specjalne konto na
cel renowacji naszego sanktuarium: Fundusz sanktuarium św. Anny.
Nr konta: 32 8909 0006 0040 0410 3753 0005
Bóg zapłać za każdą ofiarę!
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Z podziękowaniem…
Jak podziękować wszystkim, którzy tyle serca włożyli w przygotowanie odpustu w Roku Jubileuszu 550- lecia kościoła św. Anny?
Pewnie oprócz tych, którzy się angażowali
na placu i w kościele, było wiele osób, które
modlitwą i ofiarą wsparły te piękne dni…
W minioną niedzielę, a nawet znacznie
wcześniej, w kościele św. Anny i na placu
odpustowym „działo się” wiele dobra. Za
dobro należy się wdzięczność.
Więc Panu Bogu dziękujemy za piękną pogodę i za wszelkie otrzymane łaski. Świętej Annie za czuwanie nad nami! Ludziom, za
otwartość, zjednoczenie w wierze i miłości.
Wielu bardzo osobiście się zaangażowało.
Serdeczne podziękowanie:
służbom kościelnym, służbom liturgicznym, ministrantom, lektorom, Mariankom, szafarzom Komunii, kościelnemu, jego pomocnikom, parafiankom i parafianom z Wojciechowa i Świercza za dbałość o kościół i o plac, parafianom z Łowoszowa za obsługę
parkingów. Za zielone wieńce i dekoracje kwiatowe, które wykonała p. Edyta Korzeniewska. Organistom, orkiestrom dętym, chórowi i młodzieży. Za użyczone namioty na
placu odpustowym i Na Kamieniu, za poczęstunki, za nagłośnienie i prace na zapleczu
odpustowych uroczystości, za złożone ofiary, które zasilą fundusz jubileuszowy na renowację sanktuarium św. Anny. Księżom z różnych stron, a szczególnie duszpasterzom
oleskiej parafii i tym, co nas wsparli pomocą.
Wszystkim, którzy cokolwiek zrobili z intencją „dla św. Anny” – z serca płynące „Bóg
zapłać”! Jubileusz trwa. Niech nasze przywiązanie do św. Anny i do naszego czcigodnego sanktuarium odnawia się i rośnie – ku chwale naszego Boga i Pana.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK — 06.08.2018; ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO; MK 9, 2-10.
6.30 Za ++ rodziców Gertrudę i Augustyna Jeziorowski, rodziców Pielot, Potempa, Wiecha,
Gambka, męża i ojca Helmuta Wiecha, braci Stefana i Huberta, siostrę Marię.
17.30 Nabożeństwo do św. Józefa prowadzone przez Bractwo św. Józefa.
18.00 1. Za ++ męża Józefa Kulbakę, rodziców z obu stron, bratową Stefanię, kuzyna Sebastiana,
++ z rodzin Matelskich i Szymałów.
2. Za + Ewalda Nikel w 30. dz. po śm.
WTOREK — 07.08.2018; ,MT 14, 22-36.
6.30 Za + Alfonsa Dyllong w rocz. śm.
18.00 Za ++ ojca Antoniego Sog w rocz. śm., matkę Marię, ich rodziców i rodzeństwo,
++ z pokrew. Sog i Żywica.
Kościół Św. Michała
9.00 O powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii oraz bł. Boże dla kapłanów pracujących
w naszej parafii i z niej pochodzących (int. od Bractwa św. Anny).
Kościół św. Anny
11.00 Msza św. XXXVIII Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę.
ŚRODA — 08.08.2018; WSPOMNIENIE. ŚW. DOMINIKA; MT 15, 21-28.
6.30 Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Natalii Jonek
z ok. 18. rocz. urodzin.
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 1. Za ++ córkę Agnieszkę w 3. rocz. śm., córkę Annę, męża Jana, ++ z rodzin Ogłaza,
Owczarek, Wloka i Huć.
2. Za + syna i ojca Zbigniewa Najwer.
3. Za ++ męża Stanisława Jasińskiego z ok. rocz. urodzin, oraz Floriana Kierata.
CZWARTEK — 09. 08.2018; ŚWIĘTO ŚW. TEREDY BENEDYKTY OD KRZYŻA (EDYTY STEIN),
MT 25, 1-13.
6.30 Za + męża Michała Jóźwin w 9. rocz. śm.
9.00 Za + matkę Jadwigę Dragon, ++ z pokrew. z obu stron.
18.00 1. Za + Piotra Rośka w rocz. śm.
2. Za + męża Romana w 30. dz. po śm, za ++ z rodziny i z pokrew.
PIĄTEK — 10.08.2018; ŚWIĘTO ŚW. WARRZYŃCA, DIAKONA; J 12, 24-26.
6.30 Za ++ matkę Anielę Góral w rocz. śm., ojca Józefa, brata Jerzego, ++ z rodzin Góral, Kaja,
Klimas.
18.00 1. W int. ks. Marcina z ok. urodzin.
2. Za + Józefa Krzemińskiego (int. od chrześniaka Mirosława z rodziną).
3. Za + Kazimierza Rudnickiego w 30. dz. po śm. za ++ rodziców z obu stron, ++ rodziny.
SOBOTA — 11.08.2018; WSPOMNIENIE ŚW. KLARY; MT 17,14-20.
6.30 Za + Halinę Wyrębak w 1. rocz. śm.
7.00 Różaniec ADŚ.

13.00 Msza św. jubileuszowa:
1. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego, dla Ireny Wiener
z ok. 50. rocz. urodzin oraz o opiekę Aniołów Stróżów dla wnuków Zosi i Mikołaja.
2. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Danuty i Mariana
Wiencierz z ok. 50. rocz. ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Beaty i Tomasz Scheffler
z ok. 25. rocz. ślubu oraz o potrzebne łaski dla dzieci.
4. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Brygidy i Ryszarda
Stelmaszczyk z ok. 40. rocz. ślubu oraz o potrzebne łaski w rodzinach dzieci.
5. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Bogusławy Rudnik
z ok. 70. rocz. urodzin.
6. Do Bożej opatrzności przez wstaw. św. Anny i św. Antoniego, z podz. za otrzym. łaski,
z prośbą o bł. Boże na dalsze lata wspólnego życia w int. małżonków Eweliny i Marka Obstój
w 2. rocz. ślubu.
7. W int. nowożeńców Krauze – Ligus i ich rodzin o Boże bł. i wszelkie potrzebne łaski.
8. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Elżbiety z ok. 40. rocz. urodzin.
9. W int. rocznego dziecka: Marceliny Hanny Fuss, jej rodziców i chrzestnych.
10. W int. rocznego dziecka Pawła Jerzego Góreckiego, jego siostry Hani, rodziców,
rodziców chrzestnych i dziadków.
11. W int. rocznego dziecka: Marty Buły, jej rodziców i rodziców chrzestnych oraz siostry
Karoliny w 6. rocz. urodzin.
12. W int. rocznych dzieci: Alicji i Julii Obstój, ich rodziców i chrzestnych.
13. W int. rocznego dziecka: Fabiënne, jej rodziców i rodziców chrzestnych.
14. W int. dziecka przyjmującego chrzest św.: Mikołaja Cygana, jego rodziców i rodziców
chrzestnych.
18.00 Msza św. zbiorowa
Kościół św. Anny
14.00 Msza św. ślubna: Anna Kalinowska – Dawid Leś.
Kaplica szpitalna
17.00 Int. wolna.
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.08.2018; J 6, 41-51.
6.30 Za + Martę Wewiór w 30. dz. po śm.
8.00 Za ++ matkę Małgorzatę Kulesa w 20. rocz. śm., ojca Pawła, ++ z rodziny Kulesa, Damski.
9.30 Msza św. w języku niemieckim: Za ++ męża i ojca Jerzego Światała, rodziców
Pawła i Elżbietę, siostry, szwagrów, ++ z rodzin Świtała i Kandzia.
11.00 W int. parafian.
17.30 Nieszpory niedzielne.
18.00 Za ++ rodziców Janinę i Mieczysława Kusiów, ++ z rodzin Kusiów i Kargolów.
Kościół św. Michała
9.30 Za ++ żonę i matkę Annę Kila, rodziców z obu stron, ++ z pokrew. Kila, Stróżyk.
Kościół w Łowoszowie
11.00 Za + męża Alojzego Karbowieckiego, ++ rodziców i rodzeństwo, ++ rodziców Józefa i Annę
Badura, i ++ rodzeństwo.
Kościół św. Anny
12.30 Za + mamę Marię Leś, ++ z rodzin Leś i Kalinowski.

