Ogłoszenia duszpasterskie 31 lipca 2016
Kończą się Światowe Dni Młodzieży. Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim uczestnikom wydarzeń ostatnich dni: rodzinom, które przyjęły młodzież, wszystkim, którzy na różne sposoby
wsparli młodzież, władzom samorządowym, policji, Zespołowi Wind Band, oleskim wolontariuszom, p. Grobelnym, katechetom, młodzieży, a Księdzu Łukaszowi za przygotowanie i koordynowanie tych pięknych dni w naszej parafii.
Serdeczne podziękowanie za przygotowanie odpustu ku czci św. Anny! Niech to wielkie święto
Ziemi Oleskiej owocuje w nas. Św. Anna niech będzie dla młodych i starszych nauczycielką
mądrego życia! Bóg zapłać za ofiarę odpustową, zostanie przeznaczona na konieczne konserwacje przy sanktuarium św. Anny.
Odpust Porcjunkula: 2 sierpnia oraz w niedziele 31 lipca i 7 sierpnia (pod zwykłymi warunkami).
Ks. Łukaszowi Libowskiemu, studentowi KUL dziękujemy za duszpasterską pomoc wakacyjną.
Witamy Ks. Michała Ludewicza – naszego nowego wikariusza. Niech Duch Święty prowadzi
i obdarza mocą!
Dziś o 12.30 na placu odpustowym przy kościele św. Anny uczcimy św. Krzysztofa – patrona
kierowców i podróżujących. Błogosławieństwo pojazdów. Ofiara zebrana podczas poświęcenia
będzie pomocą dla naszych misjonarzy (na zakup pojazdów).
Gdyby ktoś chciał pomóc misjom – może to uczynić poprzez nabycie filmu CD „Misje polskie
w świecie. Wysoko w Andach”. Film opowiada o tych terenach, gdzie misjonuje nasz parafianin ks. Darek Flak.
W I czwartek – po mszy seniorowej – adoracja w int. powołań, I piątek msza ku czci Najśw.
Serca Pana Jezusa o g. 6.00 i 18.00. Adoracja w kaplicy Lumen Fidei.
Z racji odwiedzin chorych na okoliczność minionego odpustu, w najbliższą sobotę nie będzie
odwiedzin w domach.
W I sobotę o g. 19.00 w kaplicy szpitalnej pw. Pana Jezusa Miłosiernego nabożeństwo
o g. 19.00.
Sprzątanie kościoła: ul. Minkusa.
W przyszłą niedzielę (7 sierpnia) zatrzyma się na placu przy sanktuarium św. Anny XXXVI
Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę. Pielgrzymi zawsze z życzliwością przyjmują
gesty gościnności – napoje, poczęstunek. Pielgrzymi dotrą ok. g. 11.30.
Odpust św. Rocha odbędzie się 13-15 sierpnia, pielgrzymka salezjańska —12 sierpnia.
Zmarli w minionym tygodniu: Regina Tomys, Agnieszka Bomba. R.I.P.
Pozdrawiamy wszystkich, którzy przybyli do nas na wakacje, a wyjeżdżającym —szczęśliwej
drogi i dobrego wypoczynku!
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
Ojciec św. Franciszek naucza nie tylko młodych
Napełnia mnie bólem, gdy spotykam ludzi młodych, którzy zdają się być przedwczesnymi
"emerytami". Martwi mnie, gdy widzę ludzi młodych, którzy "rzucili ręcznik" przed rozpoczęciem
walki.
Którzy się "poddali", nie rozpocząwszy nawet
gry. Którzy idą ze smutną twarzą, jak gdyby ich
życie nie miało żadnej wartości. Są to ludzie młodzi zasadniczo znudzeni... i nudni. To trudne,
a zarazem jest dla nas wyzwaniem, kiedy ludzie
młodzi porzucają swoje życie w poszukiwaniu
"oszołomienia" czy też owego wrażenia, że żyją,
wchodząc na mroczne drogi, które w końcu zmuszają do zapłaty... i to do zapłacenia wysokiej ceny. Zastanawiające jest, gdy widzisz młodych, którzy tracą piękne lata swego życia i
swoje siły na uganianiu się za sprzedawcami fałszywych iluzji (w mojej ojczyźnie powiedzielibyśmy "sprzedawców dymu"), którzy okradają was z tego, co w was najlepsze.
Dlatego, drodzy przyjaciele, zgromadziliśmy się, aby pomóc sobie nawzajem, bo nie chcemy pozwolić, żeby okradziono nas z tego, co w nas najlepsze, nie chcemy pozwolić, żeby
nas ograbiono z energii, radości, marzeń, dając w zamian fałszywe złudzenia.
Drodzy przyjaciele, pytam was: czy chcecie dla waszego życia tego wyobcowującego
"oszołomienia", czy też chcecie poczuć moc, która sprawia, że czujecie się żywi, pełni?
Wyobcowujące oszołomienie, czy moc łaski? Jest jedna odpowiedź, by być spełnionymi,
aby mieć odnowione siły: nie jest to rzecz, nie jest to jakiś przedmiot, ale żywa osoba - która nazywa się Jezus Chrystus.
Jezus Chrystus jest tym, który potrafi obdarzyć prawdziwą pasją życia, Jezus Chrystus jest
tym, który nas prowadzi do tego, byśmy nie zadowalali się byle czym i dawali to, co w nas
najlepsze; to Jezus Chrystus, stawia nam wyzwania, zachęca nas i pomaga nam, by powstawać za każdym razem, kiedy uważamy siebie za przegranych. To Jezus Chrystus pobudza
nas do podniesienia wzroku i do wzniosłych marzeń.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
Poniedziałek — 01.08.2016; wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego; Mt 14, 13-21
6.30

1. Za ++ rodziców Gertrudę i Augustyna Jeziorowski, rodziców Pielot, Potempa i
Gambka, teściów Wiecha, męża i ojca Helmuta Wiecha, braci Stefana i Huberta.
2. Za ++ przyjaciółkę Hildegardę Rem, jej rodziców i rodzeństwo.
18.00 Za ++ matkę Paulinę Kordas w rocz. śm., ojca Stanisława i ++ z pokrew.

Wtorek — 02.08.2016; wspomnienie MB Anielskiej – odpust Porcjunkuli; Mt 14, 22-36
6.30

1. Za wst. MB Królowej Pokoju za niewierzących, konających oraz dusze w cz. c.
2. Przez wst. św. Judy Tadeusza i św. Anny o bł. Boże, zdrowie, opiekę z ok. urodzin
i imienin.
18.00 Za + Grażynę Bulik, ++ z rodzin Bulik, Grala.
Kościół Św. Michała
9.00 W int. Bractwa św. Anny.
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Środa — 03.08.2016; Mt 15, 21-28
6.30 Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie w rodzinie Kalinowski.
12.00 Msza św. ślubna: Anna Kisiel i Sławomir Duda.
18.00 Za + Jadwigę Nosal.
Kościół w Łowoszowie
12.00 Msza św. ślubna: Sabina Sznajder i Roman Willam.

13.00 Msza św. jubileuszowa:
1. Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Bernarda
Dorndorf z ok. 80. rocz. ur.
2. Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla mamy Anny z
ok. 80. rocz. urodzin oraz o bł. Boże, dary Ducha Świętego dla Anny i Jana z ok. 50.
rocz. ślubu (od dzieci z rodzinami).
3. Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Teresy Maciejok
z ok. 75. rocz. urodzin.
4. Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Heleny
Kandziory z ok. 70. rocz. urodzin oraz o bł. Boże i zdrowie w rodzinie córki.
5. Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Aliny Pawlety-Pownug z
ok. 60. rocz. urodzin oraz o bł. Boże w rodzinie.
6. W int. rocz. dziecka Feliksa Antkowiaka oraz 3. rocz. urodzin jego brata Franciszka.
7. W int. dziecka przyjmującego chrzest św. Mai Doroty Wesołowskiej.
8. W int. dziecka przyjmującego chrzest św. Malwiny Julii Tomala oraz w intencji jej
siostry Julii.
18.00 Msza św. zbiorowa.
1. W intencjach polecanych.
2. O dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla ks. Łukasza z ok. urodzin.
Kaplica szpitalna
17.00 Za ++ Rudolfa Jędreckiego, syna Ryszarda, ++ z pokr. Jędrecki, Makles, Janata, Szweda
i Wybierała.
Kościół św. Anny
11.00 Msza św. ślubna: Małgorzata Górska i Kamil Gajek.
Kościół Św. Michała
11.00 Msza św. ślubna: Marek Gallus i Monika Huć.
13.00 Msza św. ślubna: Justyna Liberka i Damian Ciszek.

Czwartek — 04.08.2016; wspomnienie św. Jana Marii Vianney’a; Mt 16, 13-23
6.30 O Boże bł., dary Ducha Świętego i zdrowie dla Joanny Wittich i Marianny Tomala z ok.
40. rocz. urodzin.
9.00 Za ++ męża i ojca Eryka Bensz, brata Romana z żoną Gertrudą, brata Pawła z żoną
Elżbietą, brata Piotra, rodziców Bensz i Rataj oraz dusze w cz. c.
18.00 Za ++ męża Józefa Kulbakę, kuzyna Sebastiana, teściów i ++ z rodzin Matelskich i
Szymalów.

Piątek — 05.08.2016; Mt 16, 24-28
6.00 W int. czcicieli NSPJ.
18.00 Za ++ męża Waltra Szeflera, teściów Marię i Jana, rodziców Barbarę i Augustyna Gajda,
zięcia Zygfryda, wnuka Krystofera.
Kościół św. Anny
16.00 Msza św. ślubna: Elżbieta Wcisło i Piotr Oczachowski.

Sobota — 06.08.2016; święto Przemienienia Pańskiego; Łk 9, 28b-36
6.00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
6.30 W int. wszystkich należących do Wspólnoty Żywego Różańca.

XIX Niedziela zwykła — 07.08.2016; Łk 12, 32-48
6.30 Za ++ Wiesława Trojana w 1. rocz. śm., jego żonę Danielę, Julię i Józefa Gajewiczów,
Zofię i Stanisława Drosiów, ich syna Romana i córkę Mariannę.
8.00 Za ++ ojca Antoniego Sog w rocz. śm., matkę Marię i ++ z pokr. Sog i Żywica.
9.30 Za ++ męża Jerzego Świtała, rodziców Pawła i Elżbietę Świtała, siostry Marię,
Hildegardę, Gertrudę, Martę, szwagrów Gerharda, Huberta i Antoniego i za wszystkich
++ z rodzin Świtała i Kandzia.
11.00 W int. rocznych dzieci: Daniela Książek, Ewy Marii Tillner i Macieja Marka Sneka.
18.00 Za + Romana Morawskiego.
Kościół Św. Michała
9.30 Za + Alfonsa Dyllong w 1. rocz. śm.
Kościół w Łowoszowie
11.00 Za ++ męża Alojzego Karbowieckiego, rodziców i rodzeństwo, za ++ rodziców Józefa i
Annę Badura i ++ z rodzeństwa.
Kościół św. Anny
12.30 1. W int. rodzin nowożeńców Gallus i Huć.
2. O szczęśliwe rozwiązanie, bł. Boże i zdrowie w rodzinach córek oraz o dary Ducha
Świętego dla syna.

