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Marianki i ministranci
Dziewczyny, dla których Maryja jest ważna, bo jest wzorem pięknego życia – to Marianki.
Kim są? - Pragniemy naśladować i iść z Niepokalaną przez życie. Oddajemy cześć Maryi przez
noszenie Jej medalika, służbę przy sztandarach, żywy udział we Mszach Św., w uroczystościach i świętach maryjnych. Włączamy się aktywnie w życie naszej parafii: przygotowujemy
różaniec i nabożeństwa na Dzień Matki, pomagamy przy uroczystości Pierwszej Komunii
Świętej i Bożego Ciała. Staramy się również działać charytatywnie. Naszą wspólnotę staramy
się jednoczyć przez wspólne spotkania i rekolekcje… Staramy się spędzać razem wakacje i
ferie zimowe oraz pomagać sobie w nauce i trudnych sytuacjach. I choć może nie jest nas zbyt
wiele to i tak jesteśmy „silną
grupą pod wezwaniem”.
Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas
nabożeństw liturgicznych. Kto
służy do Mszy św., występuje
publicznie we wspólnocie.
Doświadcza z bliska, że Jezus
Chrystus jest obecny i działa
w każdym akcie liturgicznym.
(św. Jan Paweł II )
Chłopcy pragnący służyć do
ołtarza podczas liturgii Mszy
św. i innych obrzędów liturgicznych, muszą przejść kolejne stopnie formacji: najpierw czas bycia kandydatem, potem przyjecie w szeregi ministrantów, a potem kiedyś lektor. Posługa podejmowana w czasie Mszy św. jest zadaniem trudnym. Wymaga od człowieka nie tylko poprawnego wykonywania pewnych czynności, lecz także określonej postawy w życiu. Dlatego chłopcy
wyrażający pragnienie podjęcia takiej służby podejmują obok ćwiczeń funkcji liturgicznych także szeroką formację obejmującą różne zagadnienia. Został dla nich wypracowany program formacyjny, który najogólniej można streścić słowami «wychowanie przez liturgię».
We wspólnocie, jak w rodzinie, każdy jest ważny i ma swoje zadania. Zapraszamy dziewczynki
do grona Marianek – zgłoszenia u ks. Tomasza i chłopców w szeregi ministranckie – zgłoszenia u ks. Dariusza.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK — 10.09.2018; ŁK 6, 6-11.
6.30 1. Za ++ żonę Sylwię Golec, jej rodziców i rodzeństwo ++ z rodzin Golec i Ekert.
2. Za + Wincentego Kulik.
18.00 1. Za + córkę Katarzynę Flak ++ z pokrew. i d. w cz. c.
2. Za + Agnieszkę Walasiak w 1. rocz. śm.
3. Za + Manfreda Tomys w 30. dzień po śm.
WTOREK — 11.09.2018; ŁK 6, 12-19.
6.30 1. Za ++ rodziców Jana i Katarzynę Polańskich ++ teściów, Teodora i Matyldę, braci Edwarda i
Mieczysława, bratową Danutę.
18.00 1. Za ++ Danielę i Wiesława Trojanów, Marię Trojan z mężem, Julię i Józefa Gajewiczów,
Zofię i Stanisława Drosiów, ich córkę Mariannę i syna Romana.
2. Za + Eugeniusza Wolnego w 30. dz. po śm.
3. Za + Marię Bialucha, ++ z pokrew. z obu stron.
Kościół Św. Michała
9.00 Za ++ córkę Beatę w rocz. śm., męża Ryszarda syna Marka, ++ z rodzin Drozdzol i Słomkowski.
ŚRODA — 12.09.2018; ŁK 6, 20-26.
6.30 1. Przez wst. Królowej Pokoju w int. Ireny Wiener z okazji ur. o bł. Boże i potrzebne łaski.
2. Za wst. M.B. Częstochowskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie w
int. Elżbiety Lesik—Flak.
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 1. Za + Ilonę Siódmak w 8. rocz. śm.
2. Za ++ rodziców Teresę i Jana Kukuła.
3. Za ++ rodziców Łucję i Huberta Podstawa, ++ dziadków Stanosek i Podstawa.
CZWARTEK — 13.09.2018; WSP. ŚW. JANA CHRYZOSTOMA, BISKUPA I DOKTORA K-ŁA ŁK 6, 27-38.
6.30 Za + Marię Nawara—Grzankę (int. od Urszuli i Jana Bińczyk).
19.00 Nabożeństwo Fatimskie 1. Za ++ rodziców Martę i Franciszka Bomba, ojca Wernera Dudek,
++ z pokrew. Bomba, Dudek, Flak.
2. Za ++ męża i ojca Piotra Stanik w 6. rocz. śm. rodziców Stefana i Jadwigę Kik, Jadwigę i Edwarda
Stanik, brata Jerzego, szwagra Józefa, ++ z rodzin Miozga, Weber i d. w cz. c.
3. Za + siostrę zakonną Ulrike Fetlel.
Kościół św. Michała
9.00 Msza św. dla seniorów: Za ++ Danutę Krzyczkowską - Utecką w 2. rocz. śm. i jej męża Jerzego Uteckiego.
PIĄTEK — 14.09.2018; ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO; J 3, 13-17.
6.30 Za ++ Mariana Bogacz w rocz. śm. rodziców z obu stron, brata Stanisława, siostrę Henrykę,
brata Bronisława.
16.00 Spowiedź dzieci.
16.30 Za ++ Marię i Antoniego Gatys, syna Ericha z żoną Hildegardą, ++ z pokrew.
18.00 1. Za ++ ojca Antoniego Zoremba, matkę Gertrudę, dziadków z obu stron, ++ z pokrew.
2. Za ++ brata Jana Stencel, rodziców Reginę i Ignacego.
Kościół św. Anny
16.00 Droga krzyżowa na Siedem Źródeł.
Kościół św. Michała
17.00 Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Gabrieli Huć z ok. 50. rocz. ur., o bł. Boże
w rodzinach synów oraz za + męża (odprawia ks. Dawid Kontny).
SOBOTA — 15.09.2018; WSPOMNIENIE NMP BOLESNEJ; J 19, 25-27.
6.30 1. Za ++ rodziców Apolonię i Bolesława Koj, ++ Katarzynę i Juliana Bartela, za ++ Damazego i Halinę
oraz d. w cz. c.
2. Za żyjących i ++ członków ADŚ.

Ogłoszenia duszpasterskie
Przeżywamy XXIII niedzielę zwykła; nieszpory o g. 17.30.
Dzisiaj w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego szkolny teatr Maska działający przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Oleśnie zaprasza na przedstawienie teatralne: Piękna Róża i dzielny Woko - legendarni założyciele Olesna. Spektakl zostanie wystawiony o g. 17.00 w MDK.
Odnowa w Duchu Świętym zaprasza wszystkich chętnych na adorację Najświętszego
Sakramentu w poniedziałek o g. 19.00 u św. Michała.
Spotkanie kandydatów do bierzmowana trzeciej klasy gimnazjum we wtorek
o g. 19.00 w kościele św. Michała.
Spotkanie katechetów w środę o g. 19.00.
W czwartek – 13 IX – Msza św. o g. 19.00 i Nabożeństwo Fatimskie z procesją (kościół
parafialny). Do figury zapraszamy członków wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym.
Schola dziecięca zaprasza na próby w piątki o g. 15.00 do Domu Edyty Stein.
Przypominamy dzieciom i rodzicom o mszy św. szkolnej – piątek g. 16.30.
Młodzież naszej parafii zapraszamy na drogę krzyżową na Siedem Źródeł w piątek o g.
19.00. Zbiórka przy kościele św. Anny.
Katecheza dla dorosłych w piątek po Mszy św. w Domu Edyty Stein.
Temat katechezy: Po co Kościół?
Różaniec ADŚ – sobota po Mszy św. porannej.
Wyjazd na Górę św. Anny na obchody kalwaryjskie w sobotę o g. 6.00 spod Domu Edyty
Stein.
Nauki przedślubne – w Domu Edyty Stein: Termin I: 28-29.09.18r.; termin II: 1920.10.18r. W piątek g. 16.00-19.00 w sobotę g. 9.00-12.00.
Biblioteka parafialna wznawia swoją działalność po przerwie wakacyjnej i będzie otwarta: w czwartki od g. 10.00-11.00 oraz w piątki od g. 17.00-18.00.
15 IX 2018 – sobota – będzie miała miejsce Pielgrzymka Narodów w sanktuarium „Maria
Hilf” niedaleko Zlatych Hor w Czechach. To miejsce - poświęcone czci Matki Bożej – obchodzi 300-lecie swojego istnienia. Jubileuszowa msza św. o 11.00.
Miejski Dom Kultury w Oleśnie zaprasza w sobotę 15 IX na g. 18.00 do kościoła św. Michała na kolejny koncert z cyklu „Muzyka sakralna w oleskich kościołach”.
Do sprzątania kościoła w piątek bezpośrednio po Mszy św. prosimy mieszkańców ulic:
Lompy, Wolności, Kościelnej.
Zmarli parafianie: Eugeniusz Wolny, Augustyn Kazimierz, Alfred Kalinich, Zofia Trybulak,
Anna Benna, Urszula Drewniok, Hildegard Krygier, Gertruda Rogowska. 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!

13.00 Msza św. jubileuszowa:
1. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Jerzego Kowalczyka z ok. 60.
rocz. ur. oraz o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski w rodzinie i w rodzinach córek.
2. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Jadwigi Sklorz z ok. 75. rocz.
ur. oraz o dary Ducha Świętego dla dzieci i ich rodzin.
3. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Marii Frączek z ok. 80. rocz. ur.
4. Z podz. za otrzym. łaski , z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Cecylii Żurek z ok. 91. rocz.
ur. oraz potrzebne łaski w rodzinie.
5. W int. Anetty Bode z ok. 30. rocz. ur. o bł. Boże i zdrowie w rodzinie.
6. W int. Aliny Bode z ok. 6. rocz. ur. o bł. Boże i dary Ducha Świętego w nauce szkolnej.
7. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Janiny i Krzysztofa Jaskulskich
z ok. 40. rocz. ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
8. Do Bożej Opatrzności, z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla
Jadwigi Jarema z ok. 85. rocz. ur. oraz o potrzebne łaski i zdrowie w rodzinach dzieci.
9. Przez wst. św. Stanisława Kostki w int. Maksymiliana Gumuły z ok. 5. rocz. ur. oraz w int. Jakuba z
ok. rozpoczęcia w szkole o potrzebne łaski dla nich.
10. W int. rocznego dziecka: Rozalii Lücke, jej rodziców i rodziców chrzestnych.
11. W int. rocznego dziecka: Filipa Hobera, jego rodziców i rodziców chrzestnych.
12. W int. rocznego dziecka: Lukasa Bode, o opiekę Anioła Stróża oraz o potrzebne łaski dla jego rodziców i rodziców chrzestnych.
18.00 Msza św. zbiorowa.
Kościół św. Anny
12.00 Ślub: Anna Kus i Sargiz Betmirza.
13.30 Ślub: Magdalena Czudaj i Bartłomiej Gajda.
17.00 Z podz. za otrzym. łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Arnolda Czech z ok. 50. rocz. ur. oraz
o bł. Boże dla całej rodziny.
Kościół w Łowoszowie
17.00 Int. wolna.
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA—16.09.2018; MK 8, 27-35.
6.30 Za ++ rodziców Józefa i Agnieszkę Paluch, zięcia Arnolda, siostrę Hildegardę z mężem Franciszkiem,
bratową Annę, ++ z pokrew.
8.00 Do Bożej Opatrzności, za wst. św. Szarbela, o bł. Boże, dary Ducha Świętego, ukształtowanie
charakterów dla wnuków: Szymona, Bartłomieja i Grzegorza Bakalarczyków oraz o potrzebne łaski w
ich rodzinie.
9.30 Za ++ męża i ojca Franciszka Freier z ok. rocz. ur., rodziców z obu stron.
11.00 Za + syna i wnuka Denisa Dittmann.
12.30 W int. ofiar gwałtów i gwałtów ze skutkiem śmiertelnym w ostatnich miesiącach wojny i po zakończeniu
II wojny światowej.
17.30 Nieszpory
18.00 Za ++ ojca Stanisława Dec, w rocz. śm., matkę Jadwigę i ++ z pokrew.
Kaplica szpitalna
7.00 Do Miłosierdzia Bożego za wst. św. Rity, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie
dla Marii oraz o potrzebne łaski w rodzinie.
Kościół św. Michała
9.30 Za ++ Barbarę Otrębowicz, ++ rodziców Michała i Albinę Otrębowicz, syna Romana, braci Józefa i
Wacława, dziadków z obu stron oraz ++ z rodziny Zygmuntów.
Kościół w Łowoszowie
11.00 W int. rocznego dziecka: Marceliny Joanny Siciarz i o opiekę Anioła Stróża dla brata Bartłomieja.
Kościół św. Anny
12.30 Przez wst. św. Anny o zdrowie i zgodę oraz bł. Boże dla Gosi i Radka i całej rodziny.
15.00 Ślub: Katarzyna Lewicka i Krzysztof Krzysztowczyk.

