Ogłoszenia duszpasterskie
Przeżywamy XIV niedzielę zwykłą; zapraszamy na nieszpory o g. 17.30.
W naszej parafii kazania dziś głosi o. Józef Kordek z Tarnowskich Gór. Dziękujemy za przybliżenie nam treści związanych z nowenną do MB Uzdrowienia Chorych i św. Kamila.
Dziś w Wysokiej odpust ku czci św. Małgorzaty.
We wtorek 10 lipca ok. g. 14.00. do św. Anny przybędą uczestnicy pielgrzymki rolników z
Otynia. W imieniu pielgrzymów zwracamy się z prośbą o przygotowanie poczęstunku u św.
Anny.
W środę o g. 17.30 nowenna do MBNP.
W piątek przypada dzień fatimski. Zapraszamy na mszę św. i różaniec. Rozpoczęcie o g. 19.00.
W sobotę po mszy św. porannej różaniec ADŚ.
Zapraszamy mieszkańców Wojciechowa do sprzątania cmentarza wokół sanktuarium św. Anny
w sobotę 14.07.2018 r. o g. 9.00.
W przyszłą niedzielę w kościele św. Michała będziemy przeżywać odpust ku czci MB Szkaplerznej. Rozpoczęcie w sobotę mszą św. z nieszporami o g. 18.00. Po mszy św. będzie można
przyjąć szkaplerz. Informujemy że msza św. zbiorowa w sobotni wieczór będzie odprawiona w
kościele św. Michała.
Podczas wszystkich mszy św. w przyszłą niedzielę kazania wygłosi ks. Dariusz Flak, nasz misjonarz w Peru. Będzie można wspomóc misję podczas kwesty przed kościołem.
Również w przyszłą niedzielę w kościele św. Anny pielgrzymka Mniejszości Niemieckiej.
Rozpoczęcie modlitwą różańcową o g. 11.00. Następnie msza św. o g. 12.30. Szczegółowy
program pielgrzymki dostępny na plakatach.
W związku z odpustem i pielgrzymką mniejszości zmieniony będzie układ mszy św. w kościele Bożego Ciała. Msze św. niedzielne w kościele parafialnym będą odprawione o g. 6.30, 8.00,
18.00. Msze św. u św. Michała w sobotę o g. 18.00 oraz w niedzielę o 9.30 i suma o g. 11.00.
U św. Anny o g. 12.30.
W związku z nadchodzącym odpustem i jubileuszową uroczystością 500-lecia sanktuarium św.
Anny – zwracamy się z zachęta do szkół, organizacji, służb mundurowych i stowarzyszeń oleskich o oddelegowanie pocztów sztandarowych na uroczystości 29 lipca br.
Przypominamy, że w czasie wakacyjnym kancelaria parafialna jest otwarta we wtorki od 10.00
do 11.00, w środy od 15.00-17.00, w czwartki od 10.00-11.00, w piątki od 15.00-17.00.
W czasie wakacyjnym nie będzie czynna poradnia rodzinna w Domu św. Edyty Stein.
Termin obozu ministranckiego w Grodzie Rycerskim w Byczynie to 5—10 sierpnia.
Do sprzątania kościoła prosimy mieszkańców ulic: Opolskiej, Nad doliną, Nad łąkami, Stobrówki.
W minionym czasie odeszli do wieczności: Elżbieta Dobek, Józef Krzemiński, Marta Wewiór,
Dariusz Gonsior, Ewald Nikel. Wieczny odpoczynek…
OSP Łowoszów zaprasza na warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży ”Mały ratownik”
12.07 w czwartek o g. 17.00; oraz na Kurs pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży 14 lipca w
sobotę o g. 10.00; jak również na kurs pierwsza pomoc małego dziecka (kurs dla rodziców i
dziadków) w sobotę 14 lipca o g. 14.00. Wszystkie spotkania odbędą się w Sali OSP Łowoszów.
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Pod płaszczem Oleskiej Mateczki
W książce „Olescy Święci” możemy przeczytać, że w Oleśnie znajduje się ponad 100 maryjnych
obrazów, fresków czy figur. W samym tylko kościele św.
Michała naliczyć można kilkanaście przedstawień Matki
Pana Jezusa. Jest wśród nich otaczany czcią już od XVIII
w. obraz Matki Bożej z Góry Karmel, znanej nam jako
Matka Boża Oleska. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej, Szkaplerznej. Warto przy tej okazji przypomnieć, skąd wziął
się szkaplerz i jakich łask mogą dostąpić ci, którzy pobożnie będą go nosili.
Działo się to w średniowieczu. Przełożony zakonu karmelitów św. Szymon Stock, musiał stawiać czoła wielu trudnościom. Wszystkie trudne sprawy, które dotykały
wspólnotę zakonną przedstawiał Maryi. Ta nie pozostawiła swojego wiernego sługę bez pomocy. W nocy z 15
na 16 lipca 1251 r., Matka Boża objawiła mu się w otoczeniu Aniołów. Podała mu Ona brązową szatę, wypowiadając jednocześnie słowa: Przyjmij,
synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich
karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w
niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. Szymon Stock z radością
przyjął ten dar i nakazał rozpowszechnienie go w całej rodzinie zakonnej, a z czasem również w
świecie. Dla pobożnie noszących szkaplerz Matka Boża obiecała wiele łask. Przyrzekła, że Kto
w Nim umrze nie dozna ognia piekielnego. Ponadto Matka Boża zapewniła też rychłe wybawienie z czyśćca tym, którzy nosząc Szkaplerz, zachowają czystość według stanu i wierność modlitwie.
Możliwość przyjęcia szkaplerza będzie w sobotę 14 lipca w kościele św. Michała, po wieczornej
mszy św. z nieszporami na rozpoczęcie odpustu ku czci MB Szkaplerznej.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK — 09.07.2018; MT 9, 18-26.
6.30 Msza św. wotywna o Duchu Świętym: Za + Grażynę Gałęziak (int. od chrześnicy Doroty
z rodziną).
18.00 Msza św. wotywna o Duchu Świętym; 1. Za ++ matkę Helenę Pietrucha w rocz. śm., ojca
Ryszarda, ++ z pokrew. Pietrucha i Wyrwich.
2. Za + Wincentego Kulika (int. od sąsiadów z ul. Matejki).
3. Za + Kazimierza Świerczyńskiego.
WTOREK — 10.07.2018; MT 9, 32-38.
6.30 Za + męża i ojca Augustyna z ok. rocz. urodzin.
18.00 Za ++ męża Jana Kurpet, ++ z rodziny Kurpet i Hoja.
Kościół Św. Michała
9.00 Za + syna Zbigniewa Najwer w rocz. urodzin.
Kościół św. Anny
12.00 Ślub: Anna Dziubek i Mariusz Wolny (odprawia ks. Krzysztof Dziubek).
ŚRODA — 11.07. 2018; MT 19, 27-29; ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY.
6.30 O potrzebne łaski i szczęśliwą operację dla Agnieszki.
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 1. Za ++ matkę Stefanię Tkaczuk w 30. rocz. śm., ojca Teodora, brata Piotra, ciocię Józefę z mężem
i synem oraz za d. w cz. c.
2. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Ireny Hajduk z ok. 50. rocz.
urodzin oraz o potrzebne łaski w jej rodzinie.
CZWARTEK — 12.07.2018; MT 10, 7-15; WSPOMNIENIE ŚW. BISKUPA I MĘCZENNIKA.
6.30 Za ++ męża Alojzego Grzemba z ok. rocz. urodzin, rodziców z obu stron, ++ z pokrew. oraz o bł.
Boże w rodzinie.
9.00 Msza św. dla seniorów: Za ++ ojca Józefa Kus w rocz. śm., matkę Gertrudę, ++ z pokrew.
18.00 1. Za ++ rodziców Alojzego i Łucję Smyrek i za ++ z pokrew.
2. Za ++ Jadwigę Pilawka, Krzysztofa Mroczkowskiego, Stefanię i Piotra Zalewskich, Wandę
Zalewską, Paulinę i Stefana Pilawka.
PIĄTEK — 13.07.2018; MT 10, 16-23; WSPOMNIENIE ŚWIETYCH PUSTELNIKÓW ANDRZEJA ŚWIERADA I
BENEDYKTA.
6.30 Za ++ siostry Melittę i Urszulę Gnacy, rodziców Elżbietę i Alfonsa Gnacy, Stefanię i Władysława
Szyszków, ++ z rodzin Urbanek i Pander.
19.00 Nabożeństwo Fatimskie. 1. Za ++ męża Franciszka Buchta w 2. rocz. śm. oraz rodziców Marię i
Lecha Krzyczkowskich.
2. Za ++ Agnieszkę Kus w 30. rocz. śm., jej męża Józefa, synów Augustyna i Gerarda,
wnuka Alfreda i zięcia Wiktora oraz ++ z rodziny Jendrosek.
SOBOTA — 14.07.2018; MT 10, 24-33.
6.30 Za ++ dziadków Marcelę i Leona Kobrynowiczów, ich córki Stanisławę, Wandę, Marię, zięcia
Mariana, ++ z pokrew.
7.00 Różaniec ADŚ.
13.00 Msza św. jubileuszowa:
1. Z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze bł. Boże, opiekę MB, zdrowie dla Justyny i Waldemara
Ledwoń z ok. 25. rocz. ślubu oraz o potrzebne łaski dla córek.

2. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Beaty i Sylwestra Jeziorowskich
z ok. 25. rocz. ślubu oraz opiekę Anioła Stróża dla wnuczki Luany.
3. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Stanisławy i Waldemara
Domagałów z ok. 50. rocz. ślubu.
4. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Janiny Leszczyńskiej z ok.
90. rocz. urodzin oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinach dzieci.
5. W intencji dziecka przyjm. chrzest św.: Seleny Joanny Tillner, jej rodziców i rodziców i
rodziców chrzestnych.
16.30 W int. Michała Podzielnego z ok. 40. rocz. urodzin z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł.
Boże i zdrowie oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny (odprawia ks. Janusz Podzielny).
Kościół św. Michała
18.00 Msza św. zbiorowa z nieszporami na rozpoczęcie odpustu ku czci MB Szkaplerznej.
Możliwość przyjęcia szkaplerza św.
Kaplica szpitalna
17.00 Za ++ męża i ojca Bernarda Krawczyk w rocz. śm., syna Waldemara, ++ z rodzin Krawczyk i
Potyka.
XV NIEDZIELA ZWYKŁA — 15.07.2018; MK 6, 7-13; ODPUST MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ.
6.30 Za + Josefa Maryschok.
8.00 Za ++ brata Hubertusa Klepczyk w 5. rocz. śm., rodziców Rutę i Kazimierza, teścia Tadeusza, ++ z
pokrew. Klepczyk, Kubiciel i d. w cz. c.
17.30 Nieszpory niedzielne.
18.00 Za + męża i ojca Mariana Kubackiego w rocz. śm., rodziców i braci, ++ z pokrew. Kubacki i Pluta.
Kościół św. Michała
9.30 Za ++ ojca Konrada Pozór w rocz. śm., matkę Marię z ok. rocz. urodzin.
11.00 Suma Odpustowa. Ku czci MB Szkaplerznej w int Parafian.
Kościół w Łowoszowie
11.00 Za + Marię Szopa w 1. rocz. śm., ojca Leona, ++ z rodzin Szopa i Duda.
Kościół św. Anny
12.30 1. Pielgrzymka Mniejszości Niemieckiej.
2. Za ++ rodziców Henryka i Hildegardę Szropa, ++ z pokrew. Wyrwich i Szropa.
*****

Jak to w rodzeństwie bywa.
W tym tygodniu będziemy wspominać św. Benedykta. Znamy go stąd, że założył zakon benedyktynów i
głosił słynną maksymę: Ora et labora. Módl się i pracuj. Święty Benedykt, był bardzo gorliwym zakonnikiem ale, jak każdy, miał swoje drobne wady. Pewnego razu odwiedziła go w klasztorze rodzona siostra–
św. Scholastyka. Posłuchajmy co autor z dawnych czasów pisze o tym spotkaniu: „Ponieważ do późnych
godzin przeciągnęły się ich święte rozmowy, Scholastyka zwróciła się do brata ze słowami: "Proszę cię,
nie odchodź ode mnie tej nocy. Aż do świtu rozmawiajmy o radościach nieba". On jednak odparł:
"Siostro, o czym ty mówisz? Żadną miarą nie mogę przebywać poza klasztorem". Świątobliwa niewiasta,
skoro usłyszała odmowę brata, oparła na stole złożone ręce i modląc się do wszechmogącego Boga pochyliła głowę. Kiedy zaś uniosła ją znad stołu, rozszalała się tak wielka burza z grzmotami i błyskawicami, zerwała się tak gwałtowna ulewa, iż ani Benedykt, ani towarzyszący mu bracia nawet na krok nie
mogli odejść z miejsca, w którym przebywali. Wtedy to zmartwiony mąż Boży zaczął narzekać: "Niech
Bóg wszechmogący wybaczy ci twój czyn, Siostro". Lecz ona odpowiedziała: "Oto prosiłam cię, a nie
chciałeś mnie wysłuchać. Poprosiłam więc Boga mego, i zostałam wysłuchana. Teraz więc odejdź, jeśli
zdołasz. Pozostaw mnie i wracaj do klasztoru".
Widzimy, że nawet w świętym rodzeństwie zdarzały się bardzo ludzkie sprzeczki….

