Ogłoszenia duszpasterskie
W dzisiejszą niedzielę przeżywamy rocznicę I Komunii Świętej. Msza św. u św. Anny o g. 12.30.
Zapraszamy na procesje eucharystyczne oktawy Bożego Ciała połączone z nabożeństwem
do Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie o 17.30; w środę o 17.15.
„Bóg zapłać” wszystkim, którzy przygotowali ołtarze na uroczystość Bożego Ciała, a także
zaangażowali się w zorganizowanie tej wielkiej uroczystości.
Serdeczne podziękowania za modlitwę, życzliwość i życzenia z okazji rocznicy urodzin księdza
proboszcza.
We wtorek przypadnie rocznica święceń ks. Damiana. Z tej okazji w naszej parafii będziemy gościć
kapłanów, którzy wraz z nim przed rokiem przyjęli święcenia kapłańskie. Zapraszamy na mszę św.
do kościoła św. Anny o g. 11.00. w int. ks. Damiana i jego braci kursowych.
We wtorek o g. 19.00 w kościele św. Michała modlitwa wspólnotowa Odnowy w Duchu Świętym.
W tym tygodniu przypadnie I czwartek miesiąca. Po mszy św. seniorowej Godzina Święta.
W piątek przypada uroczystość Najśw. Serca P. Jezusa – odnowienie poświęcenia rodzin Sercu
Jezusowemu, można będzie odebrać obrazek i poświęcić swoją rodzinę Sercu Jezusowemu…
W piątek o g. 18.45 w Domu Edyty Stein zapraszamy na katechezę dla dorosłych. Temat: Serce
Jezusa nadzieją chorych i cierpiących.
O g. 19.00 u św. Michała msza św. dla młodzieży.
W sobotę odwiedziny chorych. Zgłoszenia do czwartku w kancelarii.
W przyszłą sobotę o g. 15.00 u św. Anny będziemy gościć pielgrzymkę sióstr zakonnych diecezji
opolskiej.
W niedzielę 10 czerwca zapraszamy na Festyn Rodzinny u Babci Anny. Rozpoczęcie o g. 15.00.
W roku jubileuszowym zapraszamy do sanktuarium Łączniki Pokoleń. Przyjdźcie całymi rodzinami.
W programie liczne atrakcje dla dzieci i rodziców.
Parafia w Kraskowie zaprasza w niedzielę 10 czerwca na piknik motocyklowy. Rozpoczęcie mszą
św. o g. 15.00.
W najbliższą niedzielę będziemy gościć Siostry Służebnice Ducha Świętego z Raciborza.
Zmiany wśród duszpasterzy. Na mocy dekretów biskupa opolskiego: ks. Marcin Adamiec zostaje
przeniesiony z dniem 23 sierpnia br. na wikariusza w par. św. Jacka w Opolu, ks. Bogdan Węgrzyn
do Kędzierzyna Koźla (Blachownia), ks. Michał Ludewicz na studia z patrologii na KUL. Nowymi
wikariuszami w naszej parafii będą: ks. Dariusz Domerecki i ks. Tomasz Kornek.
Do sprzątania kościoła w piątek bezpośrednio po mszy św. wieczornej prosimy mieszkańców ulic:
Lublinieckiej i M. Dąbrowskiej.
„Bóg zapłać” za ofiary składane na malowanie wnętrza kościoła parafialnego. Jednocześnie
przypominamy, że z uwagi na przewidywane prace konserwatorskie, od lipca w części naszego
kościoła będzie stało rusztowanie.
W sobotę 16.06.2018 r. odbędzie się 9. Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy
Komunii Świętej do Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu.
Zapisy: tel. 77 4432130.
Nowa książka pt. „Olescy święci” do nabycia w kancelarii w cenie 30 zł.
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Ślub kościelny, ale po swojemu?
Aby ślub był wspaniałym wyjątkowym i niezapomnianym wydarzeniem, narzeczeni dwoją się i troją, włączając
w przygotowania babcie, mamy i teściowe. Więc próbne fryzury, pierwszy taniec, sala, zespół muzyczny,
terminy i kto wie, co jeszcze, a tu… jakieś „nauki przedślubne”, protokół przedmałżeński…
Co jeszcze zostało z pojęcia o „ślubie kościelnym”? Niewiele! Dziś „cała para idzie na gwizdek”. Młodzi
(w większości) koncentrują się na efekcie tego jednego dnia, zgodnie z myślą „w życiu piękne są tylko chwile”.
A przecież chodzi o sakrament, o całe życie, o „miłość, wierność i uczciwość małżeńską”. Trzeba uporządkować
myślenie o ślubie kościelnym. Dramatyczna
ilość rozwodów, ponownych związków
i związków „bez ślubu” jest dowodem na
niezrozumienie istoty małżeństwa i na brak
wiary w Boże błogosławieństwo dla ludzkiej
miłości. Nagminnie przychodzą narzeczeni,
którzy potrzebują dyspens od formy (jedna
strona ochrzczona, druga nie; jedna strona
katolicka, druga niewierząca, albo ochrzczona, ale porzuciła wiarę). W takim świecie
żyjemy. Więc zamiast mądrej katechezy
o małżeństwie wybiera się kwiatki, świeczki
wzdłuż ławek, trąbki, skrzypki, konfetti,
petardy i co tam jeszcze…
A wszystko oczywiście w połączeniu ze Mszą (nie koniecznie świętą) – taką bez pieśni religijnych i bez „Amen” ,
bo nie ma komu odpowiedzieć. Goście jakby zawstydzeni , że znaleźli się w kościele nawet na „Ojcze nasz” ust
nie otworzą, do Komunii zdarza się, że pan młody nie przystąpi. Nie tak wyglądać powinien ślub „kościelny”.
Więc aby nie robić sobie żartów z Pana Boga i świętej liturgii, trzeba iść po rozum do głowy. Nie powinno być
miejsca na występy zespołów muzycznych na ślubnej liturgii. Msza ślubna to jeszcze nie wesele. W naszej
parafii mamy organistów i nie należy organizować „własnej” oprawy muzycznej ślubnych uroczystości. Muzyka
kościelna kieruje się swoim prawem. Ślub nie jest prywatną imprezą młodej pary, jest świętym sakramentem
w ramach liturgii sprawowanym w kościele. Dlatego trzeba o ślubie mądrze rozmawiać, aby nie było zrzucania
bukietów z ołtarza, bo młodzi „wynajęli kościół” , to chyba im wolno, wyścielania posadzki szmatkami, okraszania liturgii piosenkami. Bo jeśli nie obronimy sacrum w przestrzeni kościoła i świętości liturgii – co nam zostanie?
Liturgiczny wygłup? Tego nie chcemy. Zacznijmy więc organizację ślubu kościelnego od podstawowej prawdy:
chcemy przyjąć ślub w kościele, chcemy zaprosić Jezusa do małżeńskiego życia. Zróbmy to z godnością,
a będzie pięknie.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK — 04.06.2018; MK 12, 1-12.
6.30 Msza św. wotywna o Duchu Świętym: 1. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze Boże bł., zdrowie, dary
Ducha Świętego dla Doroty i Franciszka oraz o bł. Boże dla córek i zięcia.
2. Za ++ Pawła Wolny w 13. rocz. śm., jego żonę Annę.
3. Za + Beatę Bednarską w rocz. śm.
17.30 Nabożeństwo do NSPJ i procesja oktawy Bożego Ciała.
18.00 1. W int. parafian z Łowoszowa.
2. Za ++ siostrę Krystynę Resner w rocz. urodzin, ojca Mateusza, Józefa i Marię Paprotnych, ++ z pokrew.
WTOREK — 05.06.2018; MK 12, 13-17; WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO BONIFACEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA.
6.30 Za ++ ojca Stefana Prudło, matkę Agnieszkę, ++ z pokrew. i d. w cz. c.
17.30 Nabożeństwo do NSPJ i procesja oktawy Bożego Ciała.
18.00 1. W int. parafian ze Świercza.
2. Za + syna Oliwera Tomys w 3. rocz. śm.
3. Za + Elżbietę Romanowską w 30. dz. po śm. (od syna Łukasza z rodz.)
4. Za ++ Elisabeth i Herberta Sklorz, ich rodziców i rodzeństwo, ++ z pokrew.
Kościół Św. Michała
9.00 Do Jezusa Wiecznego Kapłana, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie
potrzebne łaski w pracy duszpasterskiej i w życiu kapłańskim dla ks. proboszcza Waltera Lenarta i ks. Damiana
Cholewy z ok. urodzin (int. od Bractwa św. Anny).
Kościół św. Anny
11.00. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla kapłanów rocznika święceń 2017.
ŚRODA — 06.06.2018; MK 12, 18-27.
6.30 1. Za ++ rodziców Władysława i Zofię Kuberów, brata Zdzisława, teściów Jadwigę i Franciszka Kulików oraz
za ++ z obu stron.
2. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Katarzyny i Piotra z ok. 20. rocz. ślubu.
3. Do Bożej Opatrzności w int. rodziny Barbary i Łukasza o wszelkie potrzebne łaski oraz szczęśliwe rozwiązanie.
17.15 Nabożeństwo do NSPJ, procesja oktawy Bożego Ciała, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 1. W int. parafian z Grodziska.
2. Za ++ męża Rudolfa, Karolinę i Klaudię, rodziców, teściów, dziadków, szwagrów, ++ z rodzin Ochman,
Michalak, Bek i Lisy.
Kościół Św. Michała
12. 30 Ślub: Zuzanna Gagat i Łukasz Zawierucha.
CZWARTEK — 07.06.2018; MK 12, 28B-34; I CZWARTEK MIESIĄCA.
6.30 Za + Angelikę Witek.
9.00 Za ++ rodziców Franciszkę i Hieronima Noczyńskich, męża Alojzego Dudek, d. w cz. c. Godzina Święta.
17.30 Nabożeństwo do NSPJ i procesja oktawy Bożego Ciała.
18.00 1. W int. parafian z Wojciechowa.
2. W int. Róż Różańcowych rodziców za dzieci oraz o rozszerzanie się tego dzieła.
3. Za wstaw Matki Bożej w int. ks. Damiana z ok. urodzin.
4. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże, dary Ducha Świętego, dobry wybór drogi życiowej
i zdrowie dla Wiktorii Biskup z ok. 18. rocz. urodzin.
PIĄTEK — 08.06.2018; J 19, 31-37; UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.
6.30 W int. ks. Waltera Lenarta i ks. Damiana Cholewy, ks. Bogdana Węgrzyna z ok. rocz. urodzin o Boże bł., zdrowie
i wszelkie potrzebne łaski (int. od PZC).
16.30 Msza św. dla dzieci: Za + męża i ojca Pawła Włóczyk z ok. urodzin.
17.30 Nabożeństwo do NSPJ.
18.00 1. Za ++ męża Jerzego Huć w rocz. śm., rodziców Elżbietę i Pawła Skowronek, brata Jana, szwagrów,
++ z pokrew. z obu stron.
2. Za + Katarzynę Witczak w 1. rocz. śm.

3. Za ++ rodziców Roberta i Gertrudę Wiendlocha z córkami, zięciami, synami, synową oraz wnukiem Janem,
++ z pokrew. Wiendlocha, Hęciński.
SOBOTA — 09.06.2018; ŁK 2, 41-51; WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.
6.30 Za ++ ojca Antoniego Gąsior, mamę Jadwigę, ks. Karola Gąsiora, Huberta Świtałę, Huberta Palmer, Mariolę
Gillert, ++ z rodzin Świtała, Gąsior.
7.00 Różaniec ADŚ.
13.00 Msza św. jubileuszowa:
1. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Jana Wilczka z ok. 50. rocz. urodzin oraz o
potrzebne łaski w rodzinie.
2. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Edeltraudy Kmiecik z ok. 60 rocz. urodzin
oraz o potrzebne łaski w rodzinie.
3. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Zbigniewa Sowiźrał z okazji 90. rocz.
urodzin oraz o potrzebne łaski dla żony, dzieci, wnuków i prawnuków.
4. O bł. Boże, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Teresy Skala z ok. 55. rocz. urodzin, oraz o potrzebne łaski w
rodzinie.
5. W int. dziecka przyjmującego chrzest św. Nikodema Jana Zająca, jego rodziców i rodziców chrzestnych.
6. W int. rocznego dziecka Matyldy Zaremby, jej rodziców i rodziców chrzestnych.
18.00 Msza św. zbiorowa.
Kościół św. Anny
12.00 Ślub: Anna Kulesa i Dawid Szczygieł
14.00 Ślub: Aleksandra Wiecha i John Alexander.
15.00 Pielgrzymka sióstr zakonnych.
Kościół w Łowoszowie
17.00 Intencja wolna.
X NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.06.2018; MK 3, 20-35.
6.30 Za parafian.
8.00 Za + matkę Jadwigę Nowak w rocz. śm., ++ z rodzin Nowak, Wolny i Wieczorek.
9.30 Msza św. w języku niemieckim: Za ++ rodziców Marię i Pawła Stellmach, dziadków Julię i Aleksandra
Stellmach, Annę i Henryka Szopa, ich syna Rajmunda.
11.00 Za ++ Pawła Andreckiego, jego żonę Martę, ++ z pokrew. Panksy, Kościelny, Ligendza i Zajdel.
12.30 W int. dzieci przyjm. chrzest św.: Bolesława Jana Kniejskiego, Hanny Łucji Prochota oraz dziecka rocznego
Filipa Piśniak, ich rodziców i chrzestnych.
17.30 Nabożeństwo do NSPJ.
18.00 Za + Jana Piskułę w 1. rocz. śm.
Kaplica szpitalna
7.00 Za ++ Józefa i Magdalenę Kobiołka, ich syna Teodora, dziadków Kobiołka-Krzemiński.
Kościół św. Michała
9.30 Za ++ syna Krzysztofa Januchtę, rodziców Franciszkę i Władysława Michtów, teściów Zofię i Antoniego
Januchtów, ++ z pokrew.
Kościół w Łowoszowie
11.00 Za ++ męża Wilibalda Schmidt, Piotra Janoszkę, rodziców Rozalię i Gustawa z córkami, synami i zięciami,
Florentynę Jagieła, ++ kapłanów.
Kościół św. Anny
12.30 Za ++ żonę i matkę Annę Florczyk, rodziców Walentego i Agnieszkę Florczyk, teściów Stefana i Teresę
Ochman oraz za ++ szwagrów Vernera, Bernarda i Gerharda.
15.00 Festyn rodzinny.

*****
W czerwcu Ojciec Święty Franciszek
prosi o modlitwę:
Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

