Ogłoszenia duszpasterskie
Dziś Niedziela Zesłania Ducha Świętego. W Naszej parafii przeżywamy uroczystość I Komunii Świętej.
Nabożeństwo dziękczynne u św. Anny o g. 15.00. Nabożeństwo majowe u św. Anny dziś także
o g. 17.15.
Podziękowania rodzicom dzieci komunijnych naszej parafii za dary dla sanktuarium św. Anny (w Łowoszowie – kapa liturgiczna, w Oleśnie – kielich mszalny i komplet paten). Paniom katechetkom Annie,
Marii i Wioletcie za piękne przygotowanie dzieci do udziału we mszy św., a rodzicom za współpracę.
Zapraszamy do nawiedzania kościoła św. Anny. Jest otwarty w każdą niedzielę w g. 12 – 18.00. Po mszy
o 12.30 – grupy modlitewne odmawiają tam różaniec.
Rozpoczynamy Biały Tydzień. Zapraszamy dzieci komunijne w poniedziałek, wtorek i środę na
nabożeństwa majowe o 17.30 oraz msze św. o g. 18.00 a w piątek na mszę szkolną o g. 16.30.
Jutro święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, obchodzone tradycyjne jako II dzień Zielonych
Świąt.
Msza św. w int. rolników rejonu oleskiego o dobre urodzaje i błogosławieństwo w pracy będzie
odprawiona u św. Anny o g. 10.00. Liturgii będzie przewodniczył bp. Rudolf Pierskała. W tym dniu
kancelaria parafialna będzie nieczynna.
We wtorek o 19.00 u św. Michała Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na modlitwę wspólnotową.
W czwartek Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego kapłana. Dzień szczególnej modlitwy
o świętość życia kapłańskiego.
W czwartek o g. 18.40 w Domu św. Edyty Stein spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
W piątek o 19.00 spotkanie młodzieży w domu św. Edyty Stein.
W sobotę o g. 8.30 spod plebanii rowerowy wyjazd ministrantów, marianek i scholii na wycieczkę do
Kucob. Koszt. 5 zł.
W przyszłą niedzielę uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W Łowoszowie będziemy obchodzić odpust
ku czci Matki Bożej Wspomożenia Wiernych suma o g. 11.00. W tym dniu kończy się czas komunii św.
wielkanocnej.
Również w niedzielę wszystkie mamy naszej parafii zapraszamy do kościoła św. Anny na mszę św.
o g. 12.30 sprawowaną z okazji przypadającego w tym tygodniu dnia matki.
W Kancelarii trwają zapisy na pielgrzymkę na Górę św. Anny. Przejdźmy razem „Od Anny do Anny”
w dniach 25-27.06.2018 r.
Do sprzątania kościoła w piątek bezpośrednio po mszy św. wieczornej prosimy mieszkańców ulic:
Gorzowskiej, Biskupickiej, Sosnowej, Siedmiu Źródeł.
Kolekta przeznaczona dzisiaj na potrzeby parafii. Bóg zapłać. Jednocześnie przypominamy, że z uwagi na
przewidywane prace konserwatorskie, od lipca w części naszego kościoła będzie stało rusztowanie.
W naszej parafii od kilku lat działa grupa młodzieżowa Caritas o nazwie socioMovens Olesno. Jej celem
jest służenie i wspieranie osób samotnych, opuszczonych i ubogich. Jako wolontariat jest to grupa
działająca dzięki dobroci sponsorów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną
http://www.sociomovens.pl jest tam opis naszej działalności i numer konta, będziemy wdzięczni za każdą
ofiarę przelaną na nasze konto.
W dniach 1-2 czerwca na Jasnej Górze odbędzie się 6. Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca.
Diecezjalny Moderator Żywego Różańca ks. Mariusz Sobek przyjmuje zgłoszenia grup pielgrzymów
z parafii do 25 maja mailowo: msobek@poczta.fm lub telefonicznie: 695331175.
Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej serdecznie zaprasza
w niedzielę 3 czerwca 2018 r. do udziału w dorocznej Pielgrzymce Mniejszości na Górę Świętej Anny.
O g. 11.00 – Msza Święta pod przewodnictwem arcybiskupa Bambergu Ludwiga Schicka i biskupa
opolskiego Andrzeja Czai.
W sobotę 16 czerwca 2018 r. odbędzie się 9. Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy
Komunii Świętej do Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. Zapisy: tel. 77
4432130.
Do wieczności odeszli: Gertruda Florczyk, Stanisław Zagrobelny. Wieczny odpoczynek...
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Święto dzieci i dorosłych
Pierwsza Komunia św. to święto dzieci, które przystępują do stołu Pańskiego. Ale gołym okiem
widać, że to także dzień rodziców, babć i dziadków, katechetów i parafii. Niestety istnieje
niebezpieczeństwo, że stroje, fryzury, składki, dania na stołach, „kwiatki bławatki” nie tylko
zakłócą przeżycie tego dnia, ale mogą go nawet pozbawić radości. To dorośli przygotowują
dzieciom radość (lub radości pozbawiają). Nie bez znaczenia są akcenty, jakie stawiamy w tym
dniu przed dziećmi, komentarze, rodzinne komplikacje, a tych pośród nas nie brakuje. Nie dla
wszystkich dzieci, nie dla wszystkich rodzin, to jest radosny dzień. Czasem dorośli przygotowują na tę okoliczność dziecku „kawałek piekła”. Naprawdę.
My dorośli też kiedyś po raz pierwszy przystąpiliśmy do Komunii. Trzeba sobie zadać pytanie:
ile zostało w nas dziecięcej radości? Czym dla nas jest msza św.? Na ile ożywiliśmy swoją
wiarę w kontekście przygotowań dziecka do
tego wydarzenia? Bądźmy pewni, że pośród
tych wszystkich prób, karteczek, ustawień w
szeregi i tabelek z pytaniami najważniejsza
jest „katecheza rodziców”. Jeżeli rodzice
w niedzielę ubierają odświętny ubiór
i zbierają się do kościoła, to dziecko
dobrze rozumie: msza św. jest czymś
ważnym.
Bez
przykładu
rodziców,
nic z tego nie będzie.
Pierwsza spowiedź dziecka, dzień I Komunii, "biały tydzień" - to ważne dla dzieci,
więc chciejmy przeżywać to z nimi.
Zachwycać się tym, tak samo jak one.
To chyba najlepszy przepis na Pierwszą
Komunię. Jestem dzieckiem Bożym! Także
gdy jestem mamą, tatą, babcią, dziadkiem…
Oto jest dzień, który dał nam Pan!
Przyjdźcie z dziećmi na mszę św. w Białym Tygodniu, przyjdźcie na Boże Ciało. Tak mówmy
o I Komunii, aby to, co marginalne pominąć, a zatrzymać się na istocie rzeczy. Komunijne
piosenki, goście i prezenty są z powodu… z okazji… właśnie dlatego, że dziecko dorosło do
uczestnictwa w I Komunii. Prawdziwą „pamiątką” I Komunii jest pobożność eucharystyczna
i coraz większa miłość do Tego, który przychodzi. Obyśmy przy tej uroczystej okazji nie
zapomnieli o Panu Jezusie. A to może się zdarzyć.
Rodzicom i dzieciom życzymy radości z przeżywania Komunii!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK — 21.05.2018; J 2, 1-11; ŚWIĘTO NAJŚWIETSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA.
6.30 Za ++ brata Jerzego Ewalda Reska w 5. rocz. śm., rodziców Józefa i Gertrudę Reska.
8.00 Za ++ męża Adolfa Szklorz, rodziców z obu stron, ++ z pokrew. Szklorz, Morawiec i d. w cz. c.
18.00 1. Za ++ ojca Jakuba w rocz. śm., matkę Franciszkę, siostrzeńca Erwina, ++ z pokrew. Przewłoka,
Magiera, Kwapis, Pakuła i d. w cz. c.
2. Za ++ Klarę Gajdas i jej męża Bernarda.
Kościół św. Anny
10.00 W int. rolników rejonu kluczborskiego.
Kościół św. Rocha
18.00 W int. rolników z parafii Wysoka (ks. H. Kontny).
WTOREK — 22.05.2018; MK 9, 30-37.
6.30 Dziękczynno-błagalna w int. ks. Bogdana z ok. rocz. urodzin o Boże bł., dary Ducha Świętego i
orędownictwo Matki Bożej (int. od p. Wojciechowskich).
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. O Boże bł., dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla ks. Bogdana Węgrzyna z ok.
rocz. urodzin.
2. Za + Kazimierza Mazur w 10. rocz. śm., ++ z rodziny.
3. Za + żonę i matkę Bogusławę Dawid.
Kościół Św. Michała
9.00 Za ++ rodziców Walentego i Bronisławę Wojda, braci Bolesława i Mariana, bratową Halinę, teściów
Wiktora i Helenę Jokiel, Helenę Wachecką, szwagrów Jana, Mariana, Feliksa i Józefę oraz d. w cz. c.
ŚRODA— 23.05.2018; MK 9, 38-40.
6.30 1. Za ++ rodziców Antoniego i Teklę Zagrobelnych, Franciszka i Walerię Dubiel, ++ z pokrew.
2. Za ++ matkę Irenę Gwiazdowską w rocz. śm., ojca Franciszka, brata Andrzeja.
17.15 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za ++ rodziców Halinę i Jerzego Wyrębak, ++ z rodzin Wyrębak i Midek.
2. Za ++ rodziców Pawła i Annę, ++ rodzeństwo i dziadków z rodzin Ochman i Dragon.
3. Za + Krystynę Feherpataky w 30. dz. po śm.
Kościół św. Rocha
12.00 Ślub: Aneta Marzec i Łukasz Kik
CZWARTEK — 24.05.2018; MK14, 22-25; ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO
KAPŁANA.
6.30 Za + Jerzego Dudę (int. od rodziny Maciejewskich z Sokolnik).
9.00 Za + Gerarda Ochman w 30. dz. po śm.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za ++ rodziców Teodorę i Adama Leś, ++ braci Józefa i Stanisława oraz ++ z pokrew. Leś,
Łuczak.
2. Za + Alojzego Famuła w 30. dz. po śm.
Kościół w Łowoszowie
17.00 Za kapłanów pracujących w naszej parafii, za ++ kapłanów, którzy nam posługiwali, z prośbą
o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Kościół św. Rocha
12.00 Msza św. poślubna w int. rodzin nowożeńców Marzec i Kik oraz za ++ z rodzin.
PIĄTEK — 25.05.2018; MK 10, 1-12.
6.30 Za wst. MB Królowej Pokoju o pokój w sercach, rodz., Ojczyźnie i na świecie oraz w int. kapłanów.

16.30 Msza św. szkolna: Za + żonę i matkę Marię Huć.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za + syna ks. Piotra Kus.
2. Za ++ Helenę Jeziorowską, ojca Bernarda oraz ojca Pawła Bardosz.
3. Za + Alojzego Kubat w 30. dz. po śm.
4. Za + Zbigniewa Trybulaka w 30. dz. po śm.
SOBOTA — 26.05.2018; MK 10, 13-16; WSPOMNIENIE ŚW. FILIPA NEREUSZA.
6.30 Za + córkę Marię Lesik.
13.00 Msza św. jubileuszowa:
1. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Zofii Cytryckiej z ok. 80. rocz.
urodzin.
2. W int. dziecka przyjm. chrzest św.: Igora Michała Antończaka, jego rodziców i rodziców
chrzestnych.
14.00 Ślub: Natalia Kotara i Wojciech Trendel.
17.15 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Msza św. zbiorowa.
2. Za + Annę Kasprzyk w 1. rocz. śm.
Kościół św. Michała
16.00 Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże dla Michała i Dominiki Łapuchów z ok. 30
rocz. urodzin i 5. rocz. ślubu oraz o opiekę Aniołów Stróżów dla synów Mikołaja i Franciszka
(ks. J. Zok).
Kościół w Łowoszowie
17.00 Za ++ rodziców Piotra i Józefę Skiba, Marię i Antoniego Kompała, męża Rudolfa, szwagrów Jana i
Alfreda, szwagierkę Marię, dziadków, ++ z pokrew.
NIEDZIELA— 27.05.2018; MT 28, 16-20; UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY.
6.30 Za ++ rodziców Annę i Jana, ++ z pokrew.
8.00 Za + Leona Włóczyk w 1. rocz. śm.
9.30 Msza św. w języku niemieckim: Za ++ męża i ojca Alfreda Jaron w 2. rocz. śm., jego ojca Jana,
++ z rodziny.
11.00 1. Msza św. dziękczynna z ok. 50. rocz. urodzin, z prośbą o dalsze Boże bł., opiekę MB dla Beaty
Morawskiej i jej rodziny.
2. Za + Marię Kus w 1. rocz. śm. (o. W. Kus).
12.30 Int. wolna.
18.00 Za ++ męża Franciszka Król, + mamę Gertrudę i za ++ z pokrew.
Kaplica szpitalna
7.00 Za ++ rodziców Marię i Jana Gamrot, ++ z pokrew. Kwapis, Szweda i Rogowski oraz za ++
kapłanów i siostry zakonne.
Kościół św. Michała
9.30 Za ++ męża i ojca Pawła Olejnika, rodziców z obu stron, siostrę Bertę, braci Ericha i Pawła,
++ z pokrew.
Kościół w Łowoszowie
11.00 Odpust MB Wspomożycielki Wiernych.
W int. wszystkich parafian i gości o bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Wspomożenia Wiernych.
Kościół św. Anny
12.30 1. W intencji wszystkich Matek naszej parafii o bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB.
2. W int. rodzin nowożeńców Kansy i Wilczek oraz za ++ z tych rodzin.
17.15 Nabożeństwo majowe.

