Ogłoszenia duszpasterskie
Przeżywamy X niedzielę zwykłą. Od g. 15.00 przy kościele św. Anny zapraszamy na Festyn rodzinny
u Babci Anny. W programie liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, dobra muzyka, występy orkiestry
i zespołów artystycznych.
Wspomnienia rodzinne i osobiste związane ze św. Anną i odpustami prosimy składać w kancelarii.
W kościele parafialnym o g. 17.30 nieszpory.
Księża solenizanci dziękują za modlitwy i życzenia urodzinowe.
W tym tygodniu odbędą się spotkania dla kandydatów do bierzmowania podsumowujące kolejny rok
formacji: klasy II gimnazjalne w poniedziałek u św. Michała o g. 16.30, klasy VII w środę o 16.30
u św. Michała, klasy VI w piątek o 15.45 w kościele św. Michała. Kandydaci z klas II i VII przynoszą na
spotkanie wypełnione dzienniczki. Oddanie dzienniczka jest warunkiem rozpoczęcia kolejnego roku
przygotowania do bierzmowania.
We wtorek o 19.00 u św. Michała Odnowa zaprasza na modlitwę wspólnotową o 19.30.
W środę zapraszamy na nabożeństwo fatimskie i nowennę do MBNP. Rozpoczęcie o g. 19.00.
W piątek o g. 9.00 Msza św. w int nauczycieli, uczniów, pracowników i absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego w Oleśnie w 70. rocznicę działalności szkoły.
Zapraszamy dzieci do udziału we mszach św. specjalnie dla nich przygotowywanych: W piątek o g.16.30
msza św. szkolna w niedzielę o g. 12.30 msza św. rodzinna.
Młodzież zapraszamy na jubileuszowe czuwanie do sanktuarium św. Anny w piątek o g. 19.30.
W sobotę w domu św. Edyty Stein odbędą się zbiórki ministrantów: o 10.00 dla szkoły podstawowej,
o 12.00 dla klasy VII i gimnazjum.
W sobotę o g. 16.00 w Łowoszowie spotkanie dla wszystkich marianek na zakończenie roku
formacyjnego.
We wtorek 19 czerwca o g. 19.00 na plebanii odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej.
W kancelarii trwają zapisy na pielgrzymkę na Górę św. Anny. Przejdźmy razem „Od Anny
do Anny” w dniach 25 - 27.06.2018 r. Koszt 80 zł.
Do sprzątania kościoła w piątek bezpośrednio po mszy św. wieczornej prosimy mieszkańców ulic:
B. Prusa oraz Krzywej.
„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.
Książka „Olescy świeci” jest do nabycia w kancelarii i zakrystii kościoła parafialnego. W przyszłą
niedzielę będzie zorganizowane stoisko z dobrą książką w przedsionku kościoła.
Zapraszamy na kolonię zuchową organizowaną przez 3 szczep Feniks przy wsparciu Burmistrza Miasta
Olesna. Termin 26.06-07.07. Koszt 500 zł. zapisy u komendanta szczepu – Olgi Spychały pod
nr tel. 723-764-646.
W ostatnim czasie odeszli do wieczności: Maria Grudzińska, Wincenty Kulik. Wieczny odpoczynek…
Gratulujemy laureatom konkursów wiedzy religijnej:
Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej Gimnazjalista 2018
LAUREACI: Marta Respondek - PG 2, katecheta Klaudia Gajdecka
Zuzanna Wadowska, Zuzanna Wilam, Weronika Bogatka - PG 1, katecheta Małgorzata Peciak
FINALIŚCI: Alicja Stróżyk PG 2, Olivia Czołkos, Szymon Czarnogórski, Samuel Giza, Mateusz Kik,
Michał Sosnowski, Karolina Trocha, Justyna Nowak - PG 1
Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej - Żak 2018
LAUREACI: Weronika Podzielny PSP 3 - katecheta Maria Baron
Natalia Tomala, Hanna Paśmionka PSP 1 - katecheta Małgorzata Peciak
FINALIŚCI: Wiktoria Glomb, Kaja Makles,Oliwia Skupin - PSP3, Karolina Mencel - PSP1.
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Bądźmy jedną rodziną!
Słyszymy z kościelnej ambony zwrot „siostry i bracia”. W czasach, kiedy Kościół bardzo
często pojmuje się jako „punkt usług dla ludności” trzeba rozbudzić na nowo w sobie ducha
wzajemnego braterstwa. Tak, jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie, naszym Panu. Ale jest
to równocześnie wezwanie do zwiększenia odpowiedzialności za Kościół i do czynienia jego
spraw swoimi własnymi.
Nie wystarczy powtarzać, że „Kościołem
jesteśmy wszyscy”, trzeba tę formułę przemieniać w rzeczywistość. Takimi małymi
znakami poczucia wspólnotowości jest
podejmowanie czynności wspólnotowych –
wspólna modlitwa, troska o biednych, koszenie trawy, sprzątanie…
Celem tworzenia wspólnoty parafialnej jest
doprowadzenie ludzi do świętości, czyli pełni
życia z Bogiem. Budowa Kościoła lokalnego,
jakim jest parafia, nigdy się zatem nie kończy.
Dokonuje się w każdym pokoleniu, w każdym
człowieku, a nawet każdym mieszkańcu danej
okolicy, zmierzając do kresu, jakim jest
świętość.
Kapłan we wspólnocie Kościoła ma być jak biblijny prorok. Jego zadaniem jest przekazywanie Bożego Słowa Prawdy, Mądrości i wynikające z tego Boże Prawo, które jest drogowskazem
na ścieżce ludzkiego życia. Kapłan - prorok - ma mówić Bożą Prawdę w czas i nie w czas,
z odwagą i cierpliwością…
Nowoczesny świat nie lubi prawdy, bo ta bywa niewygodna, dlatego często ceną, jaką kapłan za to płaci, jest cierpienie, a niekiedy nawet prześladowanie. W telewizji, na portalach
internetowych i w gazetach wciąż znajdujemy głosy, które mają podważyć prawdę głoszoną
w Kościele, albo przynajmniej obniżyć wiarygodność prawdy…. Gdyby jednak kapłan zdradził
swoją misję, stałby się prorokiem fałszywym. Od jego wiernego wypełnienia funkcji prorockiej
zależy bowiem życie i zbawienie wielu ludzi. Dlatego módlmy się za siebie nawzajem.
Punktem odniesienia dla parafialnej wspólnoty jest rodzina. To ona ma być wzorem budowania relacji we wspólnocie parafialnej. Jakość naszych rodzin i „prawdziwość” kapłanów
warunkują siłę tej wspólnoty, którą tworzymy jako „oleska rodzina parafialna”.
Bądźmy jedną rodziną, w której jedni na drugich mogą liczyć.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK — 11.06.2018; MT 10, 7-13; WSPOMNIENIE ŚW. BARNABY, APOSTOŁA.
6.30 1. Za ++ mamę Cecylię w kolejną rocz. śm., ojca Stanisława, brata Stanisława, za ++ z rodzeństwa i po
krew.
2. W int. ks. Janusza Konofalskiego z ok. rocz. urodz. o bł. Boże, opiekę MB Fatimskiej i zdrowie.
18.00 1. Za ++ Agnieszkę Laton w 1. rocz. śm. i jej + męża Jana.
2. Za ++ męża i ojca Manfreda Paprotnego, teścia Jana, ojca Jerzego Schepper, ojczyma Józefa Ficek,
++ z rodzin Paprotny, Schepper, Ficek i Ochman.
3. Za ++ rodziców Marię i Piotra, Franciszkę i Jana, syna Romana, wnuka Olivera, ++ z rodzin
Brzenska i Tomys.
WTOREK — 12.06.2018; MT 5, 13-16.
6.30 Za ++ rodziców Annę i Stanisława Turek, matkę Marię Czarnecką, siostry Stefanię i Leokadię
oraz brata Józefa.
18.00 1. Za ++ Janinę i Ludwika Polak, Annę i Feliksa Krzemiński, ciocię Józefę, ciocię Leokadię,
++ z rodziny.
2. Za ++ męża Stanisława, syna Zbigniewa Najwer, rodziców i ++ siostry.
3. Za ++ Otylię i Franciszka Dziubek, ++ z rodzin Dziubek i Kopyto.
Kościół Św. Michała
9.00 Za ++ z rodzin Wiecha, Radzioch, Alexander.
Kościół św. Anny
12.00 Ślub: Anna Wieczorek i Krystian Kostka.
ŚRODA — 13.06.2018; MT 5, 17-19; WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO Z PADWY, PREZBITERA I DOKTORA K-ŁA.
6.30 1. Za ++ ks. Edmunda Kosznik, ++ z pokrew., za ++ rodziców Augustyna i Helenę Urban.
2. Za ++ ojca Stanisława Glinka w 1. rocz. śm., za + żonę Adelajdę, ++ z rodz. Glinka i Ginter.
19.00 Nabożeństwo Fatimskie i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
1. Za ++ rodziców Małgorzatę i Tomasza Hadam, Zofię, Antoniego Kaniuka, + brata Jana, ++ z pokrew.
2. Za wst. MB Fatimskiej z podz. za opiekę, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie w rodzinach Sykulski,
Werner i Grzesik oraz za + męża Józefa.
3. Za + Gertrudę Florczyk w 30. dz. po śm.
CZWARTEK — 14.06.2018; MT 5, 20-26; WSPOMNIENIE BŁ. MICHAŁA KOZALA, BISKUPA I MĘCZENNIKA.
6.30 Za + Stanisława Zagrobelnego (int. od Anny Augustyniok z dziećmi).
9.00 O Boże błogosławieństwo dla dzieła Nocnej Adoracji NSPJ i w rodzinach naszej parafii.
17.30 Nabożeństwo do NSPJ.
18.00 1. Za ++ Aloisa Jantos, ++ z rodzin Jantos, Gansiniec i Bieniek.
2. Za + Zofię Duda w 1. rocz. śm.
3. Za ++ ojca Pawła Płaczek, + mamę Marię, ++ dziadków z obu stron.
PIĄTEK — 15.06.2018; MT 5, 27-32.
6.30 W int. wszystkich dobrodziejów rodziny Pownug oraz o wszelkie potrzebne łaski w rodzinie.
9.00 W int. nauczycieli, uczniów, pracowników i absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie w 70.
rocz. powstania oraz za ++.
16.30 Msza św. dla dzieci: Za + Kazimierza Kochman w 10. rocz. śm.
17.30 Nabożeństwo do NSPJ.
18.00 1. Za ++ córkę Joannę Olczyk, rodziców Annę i Franciszka, Gertrudę i Stanisława, brata Alojzego,
szwagra Andrzeja z rodzicami.
2. Za ++ Antoninę i Stanisława Borgul, ++ kapłanów i siostry zakonne, którzy pracowali w naszej parafii.
3. Za + Krystynę Koegler-Zielińską w 5. rocz. śm.

SOBOTA — 16.06.2018; MT 5, 33-37.
6.30 Za ++ męża Henryka Świtała, rodziców Elżbietę i Witolda Soleckich, Barbarę i Piotra Świtałów,
++ z pokrew. z obu stron.
13.00 Msza św. jubileuszowa:
1. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Alojzego Pisuli z ok. 80. rocz.
urodzin oraz o bł. Boże w rodzinie.
2. Za wst. MB Oleskiej i św. Anny z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie
dla Marty Wróbel z ok. 70. rocz. urodzin.
3. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże, dary Ducha Świętego, dobry wybór drogi
życiowej i zdrowie dla Kamila Wolnego z ok. 18. rocz. urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej
rodziny.
4. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Weroniki
Respondek z ok. 18. rocz. urodzin.
5. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże, dary Ducha Świętego, dobry wybór
drogi życiowej i zdrowie dla Aleksandry Kiszel z ok. 18. rocz. urodzin.
6.W int. rocznego dziecka Aleksandra Kauf, jego rodziców i rodziców chrzestnych.
18.00 Msza św. zbiorowa.
Kościół św. Rocha
13.00 Ślub: Malwina Jelonek i Tomasz Miska.
Kościół w Łowoszowie
17.00 O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Jerzego.
XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.06.2018; MK 4, 26-34.
6.30 Za + Stanisława Zagrobelnego w 30. dz. po śm.
8.00 Za + syna i wnuka Denisa Dittman.
9.30 Msza św. w języku niemieckim: Za parafian.
11.00 1. Za ++ rodziców Jerzego i Hildegardę Karpińskich, siostrę Bernadetę i brata Gerharda,
++ z pokrew.
2. W int. rocznego dziecka Aleksandra Wieczorek, oraz w int. jego rodziców Moniki i Marka
w rocz. ślubu i za rodziców chrzestnych ( ks. Marcin Cytrycki).
12.30 Za ++ rodziców Bernarda i Helenę Skorupa, dziadków z obu stron, ++ z pokrew.
17.30 Nieszpory
18.00 Za ++ matkę Jadwigę Gajdeczka w rocz. śm., ojca Pawła, ++ z rodziny.
Kaplica szpitalna
7.00 Za ++ męża Ryszarda Kurpiel, rodziców Marię i Antoniego Zielonka, teściów Marię i Jana,
++ z pokrew. Zielonka, Kurpiel.
Kościół św. Michała
9.30 Za + męża i ojca Alojzego Respondek w 2. rocz. śm.
Kościół w Łowoszowie
11.00 Za ++ męża i ojca Jerzego Wittich, rodziców z obu stron, siostrę Teresę, braci Ryszarda
i Franciszka, ++ rodziny Widera i d. w cz. c.
Kościół św. Anny
12.30 Za ++ syna i brata Adriana Szczuka w 5. rocz. śm., jego dziadków Emila i Jadwigę Szczuka,
mamę Stefanię Palmer, Oskara Kubiczek, ++ z rodzin Sklorz, Palmer i Podstawa.
Kościół św. Rocha
11.00 Msza św. ślubowana: W int. mieszkańców naszej parafii o zachowanie od gradu i gwałtownej
niepogody.

