Ogłoszenia duszpasterskie
Dziś Niedziela Trójcy Przenajświętszej. W Łowoszowie odpust ku czci MB Wspomożenia
Wiernych. Suma odpustowa o g. 11.00. W dekanacie uroczystości odpustowe w Ciasnej
i w Wędzinie. Dziś kończy się czas komunii św. wielkanocnej.
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. Dziś u św. Anny nabożeństwo
majowe o g. 17.15. Wspomnienia rodzinne i osobiste związane ze św. Anną i odpustami św. Anny
prosimy składać w kancelarii.
We wtorek o 19.00 u św. Michała Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na Eucharystię.
Przed nami Uroczystość Bożego Ciała – główny odpust naszej parafii. Zapraszamy na mszę św.
z procesją ulicami miasta. Przeżyjmy to wydarzenie w atmosferze religijnej. Uszanujmy ołtarze. Jest
jakiś
dziwny
zwyczaj
rozszarpywania
dekoracji
ołtarzowych,
łamania
gałęzi,
wyrywania kwiatów. Pomyślmy o tych, którzy dekoracje wykonali na chwałę Bożą i uszanujmy
ołtarze i ich otoczenie.
W Boże Ciało o g. 16.00 u św. Anny Koncert Dyplomowy kierunku kapelmistrz orkiestry dętej –
Renaty Wiendlochy, Pawła Wiendlochy oraz Katarzyny i Andrzeja Wójcik. Zapraszamy!
W Opolu, przy kościele pw. Przemienienia Pańskiego odbędzie się Koncert Uwielbienia, g. 19.00.
Spowiedź dzieci klas IV przed rocznicą I Komunii w piątek o g. 17.00. W tym dniu przypada
Dzień Dziecka. Z racji oktawy, aby dzieci komunijne mogły być na procesji, msza św. w int. dzieci
– o g. 18.00.
Zapraszamy na procesje eucharystyczne oktawy Bożego Ciała połączone z nabożeństwem do
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W tym tygodniu przypadną I piątek i I sobota miesiąca. Naszych chorych odwiedzimy w sobotę
9 czerwca bezpośrednio po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W niedzielę 3 czerwca u św. Anny o 12.30 rocznica I Komunii Świętej.
Na mocy dekretu biskupa opolskiego ks. Michał Ludewicz z końcem sierpnia zostanie odwołany
z funkcji wikariusza w naszej parafii i skierowany na studnia specjalistyczne z patrologii na KUL,
nowym wikariuszem w naszej parafii zostanie ks. Tomasz Kornek, neoprezbiter.
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:
H. Sienkiewicza, Kolejowej, Paulinki, I. Murka, Targowej.
„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 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 zaprasza
w niedzielę 3.06 do udziału w Pielgrzymce Mniejszości na Górę Świętej Anny. O g. 11.00 – Msza
Święta pod przewodnictwem arcybiskupa Bambergu Ludwiga Schicka i biskupa Andrzeja Czai.
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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Nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych
w Kościele katolickim w wielkim skrócie
Ostatnio wszędzie mówi się o RODO - rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.
Do 25 maja Kościół musi dostosować swoje wewnętrzne prawo do RODO. Przetwarzanie
danych osobowych polega na zbieraniu i przechowywaniu danych osobowych zawierających
rejestr chrztów, I Komunii, bierzmowania, małżeństw i zgonów. Administratorem danych
w parafii jest proboszcz. Może on upoważnić zaufane osoby do przetwarzania danych
– np. wystawienie aktu chrztu lub innego dokumentu. Dane chronione: dotyczące chrztów do
100 lat wstecz, małżeństw do 60 lat, zgonów do 50 lat. Uwaga! Świadectwo chrztu (inny dokument) może być wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeśli są pełnoletnie,
w przypadku osób małoletnich rodzicom lub opiekunom. Inne osoby mogą otrzymać dokument
tylko posiadając ważne pełnomocnictwo (na piśmie) .
Nie wolno udostępniać ksiąg w celach badań genealogicznych bez specjalnego pozwolenia.
Rozporządzenie mówi też o sposobie przechowywania i zabezpieczenia ksiąg parafialnych.
Wolno natomiast publicznie podawać takie informacje jak zapowiedzi przedślubne, wykaz
intencji mszalnych, nowo ochrzczeni parafianie,
kto
zawarł
ślub,
osoby
zmarłe…
Wolno także zamieszczać informacje dotyczące
udziału osób w zdarzeniach o charakterze
publicznym, np. uroczystości kościelne,
procesje. Wolno też na stronach parafii
zamieszczać zdjęcia z relacji o charakterze
publicznym. Proboszcz nie ma obowiązku i nie
może usunąć danych osobowych z ksiąg parafialnych. Na wniosek osób zainteresowanych
proboszcz może dokonywać zmian w księgach,
ale po uzyskaniu zgody ordynariusza (np. zmiana nazwiska).
(na podstawie dokumentu „Praktyczne wyjaśnienia dot. ochrony danych osobowych w Kościele katolickim z dn. 13
marca 2018 Konferencji Episkopatu Polski)

W naszej parafii sposób przetwarzania danych
osobowych jest zgodny
z obowiązującym prawem kanonicznym

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK — 28.05.2018; MK 10, 17-27.
6.30 Msza św. wotywna o Duchu Świętym: 1. Za + Jerzego Dudę (int. od Justyny i Dariusza Witkowskich z dziećmi).
2. Z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Pawła Szymanka z ok.
45. rocz. urodzin.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za wst. MB Fatimskiej o bł. Boże i zdrowie dla Grzegorza z ok. 40. rocz. urodzin.
2. Za ++ teściów Łucję i Roberta Wacławik, ++ z rodziny Wacławik i Skowronek.
3. Za + Klausa Widerę w 14. rocz. śm.
4. Za + Elżbietę Romanowską (int. od Ewy Woźnik z rodziną).
WTOREK — 29.05.2018; MK 10, 28-31; WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ URSZULI LEDUCHOWSKIEJ, DZIEWICY.
6.30 1. W int. ks. Bogdana z ok. rocz. urodzin o Boże bł. i wszelkie potrzebne łaski (int. od Członków
Apostolstwa Dobrej Śmierci).
2. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla siostry Rity z ok. 80. rocz.
urodzin.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za + męża i ojca Józefa Mrugała, ++ z rodzin Mrugała-Jokiel i ++ z pokrew.
2. Za + Barbarę Tiffert w 30 dz. po śm.
3. Za ++ męża i ojca Konrada Jonek, syna Krystiana, brata Gerharda, rodziców z obu stron.
Kościół Św. Michała
9.00 Za + Jerzego Dudę (int. od Justyny i Andrzeja Witkowskich).
19.00 Msza św. Odnowy w Duchu Świętym.
ŚRODA — 23.05.2018; MK 10, 32-45.
6.30 1. Za ++ matkę Agnieszkę Toman w rocz. śm., ojca Franciszka, ++ z pokrew.
2. Za ++ rodziców Łucję i Roberta Śmiałek, + Marię, ++ z pokrew. Śmiałek, Mrugała i Bełkot.
17.15 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za ++ rodziców Elżbietę i Wiktora, Gertrudę i Ludwika, chrzestną Cecylię, ich ++ rodziców,
rodzeństwo i dzieci, ++ z rodzin Sklorz, Maleska, Famulla oraz za ++ kapłanów i d. w cz. c.
2. Za ++ rodziców Teodora i Marię Haladyn.
3. Za ++ Genowefę Gruska, ++ z rodzin Gruska, Kapica.
CZWARTEK — 31.05.2018; MK14, 12-16. 22-26; UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI, CHRYSTUSA
PANA - BOŻE CIAŁO, ODPUST PARAFIALNY.
6.30 Za + Elżbietę Romanowską (int. od Ali i Leszka Walczak z rodziną).
8.00 Suma odpustowa: w int. parafian.
11.00 Za ++ Hannę i Jana Brodackich oraz ++ z rodzin Brodacki, Zug i Wierzbowicz.
12.30 Za ++ Jana Karpińskiego, jego rodziców i pokrew.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 Za + Jerzego Dudę w 30. dz. po śm.
Kościół w Łowoszowie
11.00 Intencja wolna.
Kaplica szpitalna
7.00 Za ++ rodziców Katarzynę i Alojzego Wolnych, Piotra i Paulinę Wieczorek, wujka Maksa Kalamorz.
PIĄTEK — 01.06.2018; MK 11, 11-25; WSPOMNIENIE ŚWIETEGO JUSTYNA, MĘCZENNIKA, I PIĄTEK MIESIĄCA.
6.00 W int. czcicieli NSPJ.
17.00 Spowiedź św. dzieci.
17.30 Nabożeństwo do NSPJ i procesja oktawy Bożego Ciała.
18.00 1. O Boże bł., dary Ducha Świętego, wszelkie potrzebne łaski i zdrowie dla ks. Proboszcza Waltera
Lenarta z ok. rocz. urodzin.
2. W int. wszystkich dzieci naszej parafii z ok. Dnia Dziecka.
3. Za ++ proboszczów oraz kolegów kursowych Piotra Kus, Mirosława Chołuj i zaginionego
Krzysztofa Grzywocza.
4. Za + ojca Bernarda Lenart i ++ dziadków.

SOBOTA — 02.06.2018; MK 11, 27-33; I SOBOTA MIESIACA.
6.00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
6.30 Za wst. MB Różańcowej w int. ks. Proboszcza Waltera Lenarta z ok. rocz. urodzin o potrzebne łaski
(int. od członków Róż Różańcowych).
11.30 Ślub: Katarzyna Kmiecik i Mateusz Wąsiński.
13.00 Msza św. jubileuszowa:
1. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Janiny Rzeźniczok z ok. 75.
rocz. urodzin i potrzebne łaski dla męża i syna z rodziną.
2. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego, dobry
wybór drogi życiowej dla Zuzanny Izydorczyk z ok. 18. rocz. urodzin oraz o potrzebne łaski dla
brata i całej rodziny.
3. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Anny Respondek z ok. 60.
rocz. urodzin.
4. Za wst. MBNP i św. Anny do Opatrzności Bożej z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł.
Boże, zdrowie dla Adelajdy i Krzysztofa Lerche z ok. 40. rocz. ślubu oraz o potrzebne łaski dla
dzieci i ich rodzin.
5. Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Jana Wolny z ok. 50. rocznicy urodzin oraz
o potrzebne łaski w rodzinie.
6. W int. rocznego dziecka Patryka Marka Wróbel, jego rodziców i rodziców chrzestnych.
7. W int. rocznego dziecka Zofii Weroniki Małeckiej, jej rodziców i rodziców chrzestnych.
17.15 Nabożeństwo do NSPJ i procesja oktawy Bożego Ciała.
18.00 Msza św. zbiorowa.
Kościół św. Anny
14.00 Ślub: Róża Scheffler i Franciszek Leś
Kościół w Łowoszowie
17.00 Do Chrystusa Wiecznego kapłana o bł. Boże i opiekę w posłudze kapłańskiej dla ks. Proboszcza
Waltera Lenarta oraz księży wikarych (int. od Parafian i Róż Różańcowych z Łowoszowa).
Kaplica szpitalna
19.00 Różaniec św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia.
IX NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.06.2018; MK 2, 23-3,6.
6.30 Za + męża Ryszarda Drąg, ++ z pokrew. z obu stron.
8.00 Za ++ żonę i matkę Dorotę Heinicke w rocz. śm., ++ z rodzin Heinicke, Ekert.
9.30 Msza św. w języku niemieckim: Za + Antona Sklorz w rocz. śm.
11.00 W int. parafian.
12.30 Msza św. poślubna w intencji nowożeńców Kmiecik-Wąsiński i ich rodzin.
17.30 Nabożeństwo do NSPJ i procesja oktawy Bożego Ciała.
18.00 Za ++ Zofię, Mariana Kamieniak, ++ z rodzin Kamieniak, Żurek, d. w cz. c.
Kaplica szpitalna
7.00 Za ++ Rajnholda Kurek, jego rodziców, braci, bratową Marię, ++ z rodzin Kurek, Miozga
i d. w cz. c.
Kościół św. Michała
9.30 Za + męża Romana Nalichowskiego w 5. rocz. śm., ++ z rodziny Nalichowskich i Grabowskich.
Kościół w Łowoszowie
11.00 Za ++ rodziców Leopolda i Marię Helios, brata Jana, ++ z rodziny.
Kościół św. Anny
12.30 1. O Boże bł. i potrzebne łaski dla dzieci, ich rodziców i rodziców chrzestnych z ok. I rocznicy
Komunii św.
2. Za ++ rodziców Agnieszkę i Franciszka Toman, Teresę i Józefa Sojka, syna Jacka, Katarzynę
Konik, dziadków z obu stron, ++ z pokrew Toman, Sojka.

