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Łączniczka pokoleń
Bractwo św. Anny w Oleśnie
Celem Bractwa św. Anny jest:
- Szerzyć wśród bliskich kult św. Anny,
- Troszczyć się o jedność i miłość w rodzinach,
- Modlić się w intencji rodziców oczekujących potomstwa (np. duchowa adopcja),
- Dbać o chrześcijańskie wychowanie dzieci i pomagać rodzinom wielodzietnym, odwiedzać
starych, samotnych, chorych…
- Roztropnie i z miłością przyczyniać się do pojednania ludzi poróżnionych ze sobą lub wrogo do
siebie usposobionych.
Członkowie Bractwa
Członkiem Bractwa
może być każdy
dorosły chrześcijanin
świecki jak i duchowny.
Obowiązki Członków
Bractwa
W uroczystość św.
Anny odbyć
pielgrzymkę do
Sanktuarium św. Anny
lub uczestniczyć we
Mszy św. w swoim
kościele parafialnym.
W każdy wtorek, to jest w dniu poświęconym św. Annie, modlić się w intencjach Bractwa i za
członków Bractwa oraz w miarę możliwości uczestniczyć we Mszy św.
W niedzielę 14 X o g. 12.30w kościele św. Anny - Msza św. w int. członków Bractwa. W roku
jubileuszu sanktuarium św. Anny zachęcamy nowe osoby (kobiety i mężczyzn) do włączania
się do Bractwa!
Byłoby pięknie, gdyby z wszystkich miejscowości naszej oleskiej parafii były osoby zrzeszone w
Bractwie…

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK — 08.10.2018; ŁK 10, 25-37.
6.30 Msza o Duchu Świętym: 1. Za ++ matkę Annę Białek w 30. dzień po śm., ojca Karola.
2. Do NSPJ, Królowej Różańca Świętego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże
dla Emilii Nikel z ok. ur. i opiekę Aniołów Stróżów dla dzieci z rodzinami i dla ks. Janusza.
17.30 Nabożeństwo różańcowe.
18.00 1. Do Opatrzności Bożej za wst. św. Rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę i zdrowie i bł. Boże dla Marii i Jerzego z ok. 45. rocz. ślubu oraz dla dzieci z rodzinami.
2. Za + Gabrielę Logiewa w 1. rocz. śm.
3. Za + mamę Elżbietę Klima z ok. rocz. ur.
WTOREK — 09.10.2018; ŁK 10, 38-42.
6.30 Z ok. ur. Krzysztofa z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i wszelkie potrzebne łaski.
17.30 Nabożeństwo różańcowe.
18.00 1. Za ++ Helenę i Augustyna Jaroń oraz za ++ z pokrew. z obu stron.
2. Za ++ rodziców Emilię i Augustyna Podstawa, Weronikę i Józefa Grzemba,
synów Wiktora i Henryka Grzemba, ++ z rodzin Myśliwczyk, Podstawa i Grzemba.
3. Za + Jana Bębenka w 4. rocz. śm., ++ z rodzin Bębenek i Włóczyk.
Kościół Św. Michała
9.00 O powrót do zdrowia i ulgę w cierpieniu dla Róży oraz za + Martę Wiewiór.
ŚRODA — 10.10.2018; ŁK 11, 1-4.
6.30 1. O Boże bł. i potrzebne łaski dla rodziny Bensz.
2. O Boże bł. i zdrowie w rodzinach Gonsior, Labisz, Stanula i Szmal, a szczególnie o zdrowie
dla ciężko chorego męża Bernarda i siostrzeńca Tobiasa.
17.15 Różaniec i nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 1. Za ++ ojca Eugeniusza Furykiewicza, mamę Jadwigę, ++ z pokrew. z obu stron i d. w cz.c.
2. Za ++ rodziców Martę i Antoniego Grega, Martę i Alfreda Michalak,
brata Rudolfa, ++ z pokrew. i d. w cz. c.
3. Za ++ męża i ojca Jerzego Szewczyka rodziców Józefa i Władysławę, siostrę Reginę,
teściów Pawła i Mariannę, ++ z rodzin Szewczyk i Janik.
CZWARTEK — 11.10.2018; ŁK 11, 5-13.
6.30 Za + Jerzego Sobotta.
17.30 Nabożeństwo różańcowe.
18.00 Za ++ męża i ojca Józefa Grabas, rodziców Helenę i Władysława Plewnia,
Gertrudę i Stanisława Grabas, szwagrów Ryszarda i Leona, ++ z rodziny.
Kościół św. Michała
9.00 Msza św. dla seniorów: Za + męża i ojca Jerzego Kalus z ok. ur. oraz za ++ rodziców
z obu stron i za ++ z rodziny.
Kościół w Łowoszowie
17.00 W int. członków Róż Różańcowych z Łowoszowa.
PIĄTEK — 12.10.2018; ŁK 11, 15-26.
6.30 1. Za + Helenę Wierus w 1. rocz. śm.
2. Za ++ rodziców Józefa i Gertrudę Reska, brata Georga Ewalda Reska, ++ z rodziny.
16.00 Spowiedź dzieci.
16.30 Różaniec dla dzieci.
17.30 Nabożeństwo różańcowe.
18.00 1. Za ++ męża, ojca i dziadka Franciszka Syma, teścia Joachima oraz dziadków z obu stron.
2. Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Katarzyny i Jacka Widerów
z ok. 15. rocz. ślubu oraz o opiekę Aniołów Stróżów i dary Ducha Świętego dla dzieci
Jana, Krzysztofa i Elżbiety.
3. Do Bożej Opatrzności, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł., zdrowie w rodzinie
Krystyny i Mariana Spyra oraz o dary Ducha Świętego dla dzieci.

SOBOTA — 13.10.2018; WSP. BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO, PREZBITERA; ŁK 11, 27-28.
6.30 Za ++ żonę i matkę Marię Zmarzły w 1. rocz. śm., Gabrielę Zmarzły w rocz. śm.
7.00 Różaniec ADŚ.
13.00 Msza św. jubileuszowa:
1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Barbary Nowak
z ok. 50. rocz. ur. oraz o dary Ducha Świętego dla męża, dzieci i wnuków.
2. Za wst. MBNP i św. Anny z podz. za otrzyman. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie
dla Hildegardy Szefler z ok. 80. rocz. ur.
3. Z podz. za otrzyman. łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Karoliny z ok. 80. rocz. ur.
oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla rodzin synów.
4. W int. małżonków Marioli i Jacka Adamczaków z ok. 30. rocz. ślubu, o Boże
bł. i wszelkie potrzebne łaski w rodzinie.
5. Z podz. za otrzyman. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Edwarda Dupnik
z ok. 80. rocz. ur. oraz o potrzebne łaski w rodzinie.
6. Z podz. za otrzyman. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Moniki i Adriana
z ok. rocz. ślubu.
7. W int. Nikoli Zug z ok. 18. rocz. ur. o Boże bł., dary Ducha Świętego, dobry wybór
drogi życiowej i zdrowie.
8. W int. rocznego dziecka Dominika Hutsch, jego rodziców i rodziców chrzestnych.
9. W int. rocznego dziecka Jana Pawła Piszczatowskiego, jego rodziców i rodziców chrzestnych.
10. W int. rocznego dziecka Anny Pietruska, jej rodziców i rodziców chrzestnych oraz siostry Zofii.
18.00 Msza św. zbiorowa.
19.00 Różaniec fatimski i wystawienie Najśw. Sakramentu.
Kościół w Łowoszowie
17.00 Za ++ rodziców Jana i Janinę Leśnickich, Jana i Elżbietę Chlastałów, szwagra Stefana,
++ z pokrew. Leśnicki, Chlastała i Leszczyński.
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.10.2018; MK 10, 17-30.
6.30 W int. rodziny Krystyny i Henryka Hober z ok. rocz. ślubu o Boże bł., zdrowie i wszelkie
potrzebne łaski.
8.00 Za + Michała Stockiego w 1. rocz. śm.
9.30 Msza św. w j. niemieckim: Za ++ rodziców Monikę, Józefa i Jerzego Biskup, Hildegardę i Feliksa
Kniejski, ++ z pokrew.
11.00 Za ++ brata Edwarda Lipińskiego z ok. imienin, rodziców Stanisławę i Michała Lipińskich,
++ z rodzin Jankowskich i Lipińskich i d. w cz. c.
12.30 1. W int. dziecka przyjmującego chrzest Marii Pauliny Stępień, jej rodziców i rodziców chrzestnych.
2. Za ++ rodziców Marię i Stanisława Kuczmów z synem Wiesławem i ++ z pokrew. (ks. J. Kuczma).
18.00 Za ++ ojca Henryka Frączyka, matkę Małgorzatę, ++ z rodzin Frączyk i Cieszyna.
Kaplica szpitalna
7.00 Za + męża Tadeusza Wieteskę w 1. rocz. śm.
Kościół św. Michała
9.30 Za ++ męża Tadeusza Wieteskę w 1. rocz. śm, jego rodziców i rodzeństwo.
Kościół w Łowoszowie
11.00 Rocznica konsekracji kościoła: W int. żyjących i ++ mieszkańców Łowoszowa.
Kościół św. Anny
12.30 1. W int. małżonków Wiesławy i Adriana Zmuda z ok. rocz. ślubu, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie.
2. W int. członków Bractwa św. Anny.
15.00 Dekanalna pielgrzymka z nabożeństwem różańcowym i koncertem zespołu „Rondo”

Ogłoszenia duszpasterskie
XXVII niedziela zwykła. Ojcowie Oblaci rozprowadzają kalendarze misyjne na rok 2019.
Nabożeństwo różańcowe — Żywy Różaniec — prowadzi Odnowa w Duchu Świętym o g. 17.15.
Dzisiaj u św. Anny po Mszy dyżur modlitewny pełni wspólnota Adoracji Nocnej NSPJ w Rodzinie.
Przeżywają Małe Jerycho — co pełną godzinę będą modlić się kolejną częścią różańca.
W poniedziałek Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na adorację o g. 19.00 u św. Michała.
Młodzież zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w piątek o 19.00 u św. Michała.
W sobotę spotkanie Dzieci Maryi w Domu św. Edyty Stein o g. 10.00.
W przyszłą niedzielę pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa” obchodzić będziemy – Dzień
Papieski. Przed kościołem zbiórka na Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz papieskie
kremówki. Dochód z ich sprzedaży będzie dofinansowaniem wspólnoty Dzieci Maryi z naszej
parafii.
Zapraszamy na modlitwę różańcową dorosłych , ale także dzieci. Przypominamy o Mszy św.
szkolnej w piątki o g. 16.30 i specjalnej Mszy dla dzieci i dla rodziców z dziećmi w niedziele
o g. 12.30.
W przyszłą niedzielę zapraszamy członków Bractwa św. Anny na Mszę o g. 12.30. Po Mszy
odbędzie się krótkie spotkanie u św. Anny.
W przyszłą niedzielę o g. 15.00 pielgrzymka dekanatu Olesno do św. Anny z okazji roku
jubileuszowego. W programie koncert zespołu RONDO z Wrocławia pod dyrekcją dr Małgorzaty
Podzielny i nabożeństwo różańcowe. Zespół RONDO śpiewem ubogaci też liturgię
Mszy św. o g. 18.00 w kościele Bożego Ciała.
Pielgrzymka kobiet do św. Anny - 16 X br. Początek o g. 16.00. W tym dniu czcimy
św. Jadwigę Śl., której czasów sięga historia naszego kościoła. Już zapraszamy kobiety Ziemi
Oleskiej na ten dzień do św. Anny!
20 X w Opolu-Winowie Diecezjalna Pielgrzymka Służby Zdrowia. Początek o g. 14.00,
bp A. Czaja zaprasza pracowników służby zdrowia.
20 X organizujemy wyjazd na Diecezjalną Pielgrzymkę Członków Żywego Różańca. Wyjazd
o g. 8.00, zbiórka (Dom św. Edyty Stein). Koszt 30 złotych, zapisy w kancelarii.
23 X nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Niepokalanowa i Warszawy. Szczegóły i zapisy
w
kancelarii.
Wyjazd
o
g.
4.00
(Dom
Edyty
Stein),
koszt
100
zł.
Na wniosek parafian w naszej gazetce umieszczane będą tylko wiadomości parafialne—
ogłoszenia duszpasterskie.
Różaniec u św. Rocha w każdą niedzielę października o g. 14.00, u św. Anny - codziennie
o g. 17.00, w Łowoszowie różaniec codziennie o g. 17.00, a w czwartek i w sobotę o g. 16.30.
W kancelarii do nabycia Kalendarze dla rolników oraz wersja dla miasta i wsi (cena 26 zł).
Sprzątanie Kościoła mieszkańcy ulic: Kluczborska, Klonowa, Brzozowa.
Do wieczności odeszła Łucja Odoj. Wieczny odpoczynek…

Z okazji Jubileuszu 500 - lecia kościoła św. Anny, powstało specjalne konto
na cel renowacji naszego sanktuarium: Fundusz sanktuarium św. Anny.
Anny Nr
konta: 32 8909 0006 0040 0410 3753 0005
Bóg zapłać za każdą ofiarę!

