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BabciaÊiÊdziadekÊmogąÊbyćÊskarbem 

KtoÊ jestÊ największymÊ przyjacielemÊ naszychÊ dzieci,Ê ichÊ najwierniejszymÊ kibicemÊ iÊ najbardziejÊ 
zagorzałymÊ adwokatem?Ê Babcia.Ê EwentualnieÊ dziadek.Ê NiekiedyÊ obydwoje.Ê IÊ jestÊ toÊ doskonałaÊ
wiadomość,ÊdopókiÊnieÊokażeÊsię,ÊżeÊteÊwspaniałeÊosobyÊmająÊinnąÊniżÊmyÊwizjęÊświata. 
 
IÊdlategoÊnotorycznie,ÊuparcieÊiÊświadomieÊłamiąÊustaloneÊprzezÊnasÊzasady. 
 
MyÊzabraniamy,ÊbabciaÊpozwala.ÊMyÊnieÊ
kupimy,Ê aleÊ dziadekÊ owszem.Ê MyÊ 
mówimyÊ nie,Ê aÊ dziadkowieÊ -Ê ależÊ 
oczywiście,Ê wÊ tejÊ chwili.Ê WÊ końcu,Ê coÊ
myÊ tamÊ wiemy;Ê jesteśmyÊ młodziÊ iÊ nieÊ
znamyÊ sięÊ naÊ życiu,Ê aÊ naÊ wychowaniuÊ
dzieciÊtoÊjużÊzupełnie. 
 
SpróbujmyÊ zrozumiećÊ naszychÊ rodzi-
ców:Ê dlaÊ nichÊ zawszeÊ byliśmyÊ iÊ zawszeÊ 
pozostaniemyÊ dziećmi.Ê AÊ przecieżÊ jestÊ
"oczywistąÊoczywistością",ÊżeÊdzieciÊnieÊ
znająÊ sięÊ naÊ niczymÊ takÊ dobrze,Ê jakÊ ichÊ
rodzice. 
 
AbyÊ rolaÊbabciÊ iÊ dziadkaÊwÊ rodzinieÊbyłaÊwsparciem,ÊpotrzebaÊustalićÊ Ê relacjeÊwÊ rodzinie.ÊTylkoÊ
wtedy,Ê kiedyÊ jestÊ porozumienieÊ naÊ płaszczyźnieÊ rodziceÊ dzieciÊ iÊ dziadkowieÊ dzieciÊ –Ê miłośćÊ 
dziadkówÊmożeÊbyćÊwielkimÊwsparciemÊwÊprocesieÊwzrastaniaÊmłodegoÊpokolenia. 
ToÊrodziceÊsąÊpierwszymiÊwychowawcami.ÊJednakÊbabciaÊiÊdziadek,ÊtakÊdawniej,Ê jakÊiÊdziś,ÊmająÊ
doÊ odegraniaÊ znaczącąÊ rolęÊ wÊ kształtowaniuÊ młodegoÊ człowieka,Ê boÊ mogąÊ daćÊ swoimÊ wnukomÊ 
miłość,Ê spokój,Ê ciepłoÊ iÊ troskę.Ê DziadkowieÊ zÊ różnychÊ względówÊ mogąÊ stanowićÊ dlaÊ rodzinyÊ
ogromnyÊskarbÊ-ÊponieważÊtoÊoniÊkształtująÊpoczucieÊtrwałościÊrodziny. 
 
DobraÊ babciaÊ iÊ dobryÊ dziadekÊ sąÊ nieÊ doÊ zastąpienia,Ê bowiemÊ dzieciÊ przebywająceÊ wÊ ichÊ 
towarzystwieÊ zbierająÊ doświadczenia,Ê któreÊ mogąÊ okazaćÊ sięÊ najważniejszeÊ wÊ przyszłymÊ życiu.Ê
DziękiÊ starszemuÊ pokoleniuÊ dzieciÊ ucząÊ sięÊ dostrzegaćÊ różneÊ potrzebyÊ innychÊ ludzi,Ê ucząÊ sięÊ 
szacunkuÊiÊtolerancjiÊdlaÊnich.Ê 
 
BabciomÊiÊDziadkomÊ–ÊstoÊlat!ÊWÊnaszejÊparafiiÊwÊniedzielęÊ22ÊstyczniaÊbędzieÊsprawowanaÊmszaÊ
św.ÊwÊintencjiÊBabćÊiÊDziadków. 



PONIEDZIAŁEKÊ–Ê16.01.2023;ÊMkÊ2,Ê18-22. 

   ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ            Kościół pw. Bożego Ciała  

ÊÊ6.30ÊÊMszaÊśw.ÊoÊDuchuÊŚwiętym:Ê1.ÊZaÊ+ÊAnnęÊGrucka. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ2.ÊZaÊ+ÊCzesławęÊSulnicką. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ3.ÊZaÊ+ÊJanaÊDoleczka. 

18.00ÊÊMszaÊśw.ÊoÊDuchuÊŚwiętym:ÊZaÊ++ÊrodzicówÊGertrudęÊiÊFranciszkaÊJaroń,ÊbraciÊEdmundaÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊGerardaÊzÊżonąÊBrygidą. 
 

WTOREKÊ–ÊWSP.ÊŚW.ÊANTONIEGO,ÊOPATAÊ–Ê17.01.2023;ÊMkÊ2,Ê23-28.Ê 

   ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ            Kościół pw. Bożego Ciała  

ÊÊ6.30ÊÊ1.ÊZaÊ++ÊJózefaÊPrzewlokaÊwÊkol.Êrocz.Êśm.,ÊMarięÊiÊEngelbertaÊSkowronekÊorazÊ++ÊzÊpokr.Ê 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ2.ÊZaÊ++ÊojcaÊJanaÊDrożdżolaÊwÊrocz.Êśm.,ÊmatkęÊOtylięÊiÊd.ÊwÊcz.Êc. 

18.00ÊÊZaÊ+ÊKrystynęÊGuraschÊiÊd.ÊwÊcz.Êc.Ê 

  ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ            Kościół pw. św. Michała 

ÊÊ9.00ÊÊZaÊ++ÊmężaÊiÊojcaÊStanisławaÊBieleckiego,ÊrodzicówÊzÊobuÊstronÊiÊd.ÊwÊcz.Êc. 
 

ŚRODAÊ–Ê18.01.2023;ÊMkÊ3,Ê1-6. 

   ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ            Kościół pw. Bożego Ciała  

ÊÊ6.30ÊÊ1.ÊZÊpodz.ÊzaÊotrzymaneÊłaski,ÊzÊprośbąÊoÊdalszeÊBożeÊbł.ÊiÊzdrowieÊdlaÊEdytyÊiÊHubertaÊLeschik. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ2.ÊZaÊ++ÊojcaÊJózefaÊPtaszyńskiego,ÊmatkęÊJadwigę,Ê++ÊzÊpokr.ÊiÊd.ÊwÊcz.Êc. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ3.ÊZaÊ+ÊCzesławęÊSulnickąÊiÊd.ÊwÊcz.Êc. 

17.30ÊÊNowennaÊdoÊMatkiÊBożejÊNieustającejÊPomocy. 

18.00ÊÊWÊint.ÊwszystkichÊczłonkówÊKręgówÊSzensztackichÊnaszejÊparafiiÊiÊichÊrodzin,ÊzaÊ++ÊczłonkówÊ 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊorazÊoÊrozszerzanieÊsięÊtegoÊdziełaÊnaÊcałymÊświecie. 
 

CZWARTEKÊ –Ê WSP.Ê ŚW.Ê JÓZEFAÊ SEBASTIANAÊ PELCZARA,Ê BISKUPAÊ –Ê 19.01.2023;Ê 
MkÊ3,Ê7-12 

   ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ            Kościół pw. Bożego Ciała  

ÊÊ6.30ÊÊ1.ÊZaÊ+ÊmamęÊBarbaręÊGajdeckąÊwÊ2.Êrocz.Êśm. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ2.ÊInt.Êwolna. 

ÊÊ9.00ÊÊMszaÊśw.Êseniorowa:ÊDoÊMiłosierdziaÊBożegoÊzaÊwst.Êśw.ÊRity,ÊzÊpodz.ÊzaÊotrzymaneÊłaski,Ê 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊzÊprośbąÊoÊdalszeÊBożeÊbł.ÊiÊzdrowieÊdlaÊMariiÊorazÊoÊpotrzebneÊłaskiÊwÊrodzinie. 

18.00ÊÊZaÊ++ÊKlaręÊiÊWiktoraÊPietrucha,ÊAnnęÊiÊHubertaÊPyka,ÊMarięÊiÊJózefaÊDuda,ÊbrataÊJózefaÊ 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊd.ÊwÊcz.Êc. 
 

PIĄTEKÊ–Ê20.01.2023;ÊMkÊ3,Ê13-19. 

   ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ            Kościół pw. Bożego Ciała  

ÊÊ6.30ÊÊ1.ÊZaÊ+ÊsiostręÊMarięÊGambka,Ê++ÊzÊrodz.ÊGambka,ÊWiecha,ÊPotempa,ÊPielotÊiÊJeziorowski. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ2.ÊZaÊ++ÊFranciszkaÊOwczarskiegoÊzÊrodzicami,ÊbrataÊiÊsiostrę,ÊElżbietęÊiÊKarolaÊJeziorekÊ 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊzÊrodzicamiÊiÊrodzeństwem,ÊMarięÊOrnotÊzÊbratemÊPawełm,Ê++ÊzÊpokr.ÊOrnot,ÊKopik,ÊPawełczyk,Ê 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊFohlerÊiÊd.ÊwÊcz.Êc.Ê 

 

 P Ê  



18.00ÊÊZaÊ++ÊrodzicówÊWładysławaÊiÊJadwigęÊKalinowskich,ÊbrataÊMarka,ÊKonradaÊChwałek,ÊMarięÊ 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊStefanaÊPluskotówÊorazÊdziadków.Ê 

   ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ           Kościół pw. św. Rocha  

10.00ÊÊWÊint.ÊczcicieliÊśw.ÊSebastiana. 

 

SOBOTAÊ–ÊWSP.ÊŚW.ÊAGNIESZKI,ÊDZIEWICYÊIÊMĘCZENNICYÊ–Ê21.01.2023;ÊMkÊ3,Ê20-21. 

   ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ           Kościół pw. Bożego Ciała  

ÊÊ6.30ÊÊ1.ÊInt.Êwolna. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ2.ÊInt.Êwolna. 

13.00ÊÊMszaÊśw.Êjubileuszowa:ÊZÊpodz.ÊzaÊotrzymaneÊłaski,ÊzÊprośbąÊoÊdalszeÊzdrowieÊiÊBożeÊbł.Êdla:Ê 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ1.ÊJakubaÊBiołegoÊzÊok.Ê18.Êrocz.Êur.ÊorazÊdaryÊDuchaÊŚwiętegoÊiÊdobryÊwybórÊdrogiÊżyciowej. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ2.ÊTomaszaÊRespondekÊzÊok.Ê50.Êrocz.Êur. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ3.ÊErykaÊDrożdżolaÊzÊok.Ê80.Êrocz.Êur. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ4.ÊMariiÊSkwaryÊzÊok.Ê85.Êrocz.Êur. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ5.ÊAgnesÊMorawietzÊzÊok.Ê85.Êrocz.Êur. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ6.ÊrocznegoÊdzieckaÊKamilaÊAntoniegoÊKempy,ÊjegoÊrodzicówÊiÊchrzestnych. 

18.00ÊÊMszaÊśw.Êzbiorowa. 

 

IIIÊNIEDZIELAÊZWYKŁAÊ-ÊKOLĘDOWA–Ê22.01.2023;ÊMtÊ4,Ê12-23.Ê 

   ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ            Kościół pw. Bożego Ciała  

ÊÊ6.30ÊÊZaÊ+ÊmężaÊWładysławaÊMajewskiego,ÊsynaÊRomana,Êrodziców,ÊteściówÊiÊwnukaÊDamiana. 

ÊÊ8.00ÊÊZaÊ++ÊrodzicówÊAnnęÊiÊJerzegoÊFlorczyk,ÊAnnęÊiÊPiotraÊBlasczok,ÊdziadkówÊiÊwszystkichÊ++ÊzÊpokr. 

ÊÊ9.30ÊÊWÊj.Êniemieckim:ÊRezerwacjaÊp.ÊBrygidaÊGruszka. 
11.00ÊÊWÊint.ÊbabćÊiÊdziadków.Ê 
12.30ÊÊWÊint.ÊwszystkichÊprzyjmującychÊodwiedzinyÊduszpasterskie 
18.00ÊÊZaÊ++ÊojcaÊCzesławaÊWajsprych,ÊsynaÊCzesławaÊWajsprychÊorazÊWalerięÊWajsprych.Ê 
  ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ            Kościół pw. św. Michała 

ÊÊ9.30ÊÊZaÊ++ÊrodzicówÊWilhelmaÊiÊKlaręÊBernecker,ÊbrataÊWaldemara,ÊdziadkówÊMarięÊiÊPawłaÊBernecker,Ê 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ++ÊzÊpokr.ÊzÊobuÊstron. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKościół MB Wspomożenia Wiernych w Łowoszowie. 

11.00ÊÊZaÊ++ÊsynaÊiÊbrataÊDamianaÊGaidęÊwÊrocz.Êur.,ÊDorotęÊiÊEdwardaÊPrukopÊorazÊd.ÊwÊcz.Êc. 
  ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKaplica szpitalna              ÊÊ 

ÊÊ7.00ÊÊWÊint.ÊchorychÊiÊpersoneluÊszpitala. 
 

 

WÊrokuÊ2023: 

Bierzmowanie:Ê29ÊkwietniaÊ(sobota)Êg.Ê11.00. 

PierwszaÊKomuniaÊŚwięta:Ê21ÊmajaÊ(Łowoszów) 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 28ÊmajaÊ(Olesno). 

 



OgłoszeniaÊduszpasterskie 
 

«OtoÊBaranekÊBoży,ÊktóryÊgładziÊgrzechÊświata». 
 
IIÊNiedzielaÊzwykła.ÊTrwająÊduszpasterskieÊodwiedzinyÊwÊdomachÊparafianÊ–Êkolęda.ÊPlanÊkolędyÊnaÊtablicyÊ
ogłoszeńÊ iÊ naÊ stronieÊ wwwÊ oleskiejÊ parafii.Ê DziśÊ kolektaÊ naÊ płatnościÊ związaneÊ zÊ ogrzewaniemÊ kościołaÊ 
iÊbudynkówÊparafialnych.Ê 
WÊprzyszłąÊniedzielęÊ22ÊstyczniaÊkolektaÊpokolędowa.Ê 
WÊkancelariiÊparafialnejÊiÊwÊzakrystiiÊdoÊnabyciaÊksiążeczkaÊdlaÊdzieciÊÊ„Św.ÊAnno,Êratuj”,ÊjestÊtakżeÊwersjaÊ
doÊkolorowania.Ê 
 

WtorekÊ–ÊMszaÊ św.ÊwÊ kościeleÊ pw.Ê św.ÊMichałaÊ oÊ g.Ê 9.00,Ê następnieÊ adoracjaÊNajświętszegoÊ SakramentuÊ 
iÊKoronkaÊoÊg.Ê15.00. 
 

ŚrodaÊ–ÊNowennaÊdoÊMatkiÊBożejÊNieustającejÊPomocyÊ–Êg.Ê17.30. 
RozpoczynaÊsięÊTydzieńÊModlitwyÊoÊJednośćÊChrześcijan.ÊNabożeństwoÊekumeniczneÊwspólnotyÊewangelic-
kiejÊiÊkatolickiejÊodbędzieÊsięÊ29ÊstyczniaÊwÊkościeleÊpw.ÊBożegoÊCiałaÊoÊg.Ê17.00. 
 

WÊczwartekÊzapraszamyÊnaÊMszęÊśw.ÊdlaÊseniorówÊoÊg.Ê9.00.ÊAdoracjaÊprzezÊcałyÊdzieńÊwÊkaplicyÊLumenÊ 
Fidei.Ê 
OÊg.Ê19.00ÊFranciszkańskiÊZakonÊŚwieckichÊzapraszaÊnaÊMszęÊśw.ÊdoÊkościołaÊśw.ÊMichała.Ê 
 

WÊpiątekÊ duszpasterstwoÊ dzieciÊDOMekÊ zapraszaÊ dzieciÊ naÊ spotkanieÊ iÊwspólneÊ kolędowanieÊ doÊ kościołaÊ 
parafialnegoÊoÊg.Ê17.00. 
WÊkościeleÊpw.Êśw.ÊRochaÊMszaÊśw.ÊwÊintencjiÊczcicieliÊśw.ÊSebastianaÊoÊg.Ê10.00. 
 

WÊnajbliższychÊdniachÊprzypadaÊDzieńÊBabciÊiÊDziadkaÊ(str.Ê1Êgazetki).ÊNaÊsumieÊwÊprzyszłaÊniedzielęÊdzieciÊ
złożąÊżyczeniaÊBabciomÊiÊDziadkom.ÊBędzieÊtoÊmszaÊśw.ÊwÊint.ÊBabćÊiÊDziadków. 
 

WÊniedzielęÊ22ÊstyczniaÊzapraszamyÊnaÊprzedstawienieÊBożonarodzenioweÊ„AÊnadziejaÊznówÊwstąpiÊwÊnas”Ê
przygotowaneÊprzezÊDzieciÊMaryiÊiÊscholę:ÊkościółÊparafialny,Êg.Ê16.30. 
 

WszystkimÊofiarodawcomÊskładamyÊ serdeczneÊpodziękowaniaÊzaÊofiaryÊnaÊpotrzebyÊparafii.ÊKontaÊparafii:Ê
ParafiaÊBożegoÊCiałaÊwÊOleśnie:Ê 16Ê 1020Ê3668Ê0000Ê5302Ê0124Ê4045Ê lubÊ71Ê8909Ê1032Ê0040Ê0410Ê3753Ê
0002.ÊKontoÊnaÊremontÊkościołaÊśw.ÊAnny:Ê32Ê8909Ê0006Ê0040Ê0410Ê3753Ê0005 
 

Zmarli:ÊJanÊDoleczek,ÊJózefÊHanuszkiewicz.ÊWiecznyÊodpoczynek... 
 

*** 
 
RodziceÊmająÊpierwszorzędneÊiÊniezbywalneÊprawoÊorazÊobowiązekÊwychowania”Ê(KKK2221),ÊaÊcoÊzaÊtymÊ
idzieÊ–ÊsąÊzaÊnieÊodpowiedzialni.ÊSiłaÊiÊmocÊwÊtymÊdziałaniuÊwypływaÊzÊsakramentuÊmałżeństwa,ÊcoÊoznacza,Ê
że rodziceÊ nieÊ sąÊwÊwypełnieniuÊ tegoÊ zadaniaÊ pozostawieniÊ samymÊ sobie,Ê aleÊ współwychowująÊ zÊ samymÊ 
Bogiem.ÊPrzezÊłaskęÊsakramentuÊmałżeństwaÊrodziceÊotrzymaliÊzadanieÊiÊprzywilejÊewangelizowaniaÊswoichÊ
dzieci.ÊPowinniÊbyćÊzatemÊdlaÊswoichÊdzieci:Ê„pierwszymiÊzwiastunami”Êwiary,ÊuczącÊmodlitwyÊiÊwłączającÊ
jeÊ jużÊ odÊ wczesnegoÊ dzieciństwaÊ wÊ życieÊ KościołaÊ poprzezÊ uczestnictwoÊ wÊ życiuÊ parafii,Ê któraÊ jestÊ 
podstawowymÊmiejscemÊkatechizacjiÊrodzicówÊiÊdzieci.ÊRodziceÊsąÊdlaÊdzieciÊobrazemÊiÊświadectwemÊBożejÊ
miłości,Ê uczącÊ rodzinnegoÊ styluÊ życiaÊ zgodnegoÊ zÊ EwangeliąÊ iÊ rozwijającÊ przezÊ toÊ zdolnośćÊ doÊ miłości.Ê 
PomagająÊoniÊdzieciomÊwÊkorzystaniuÊzÊ łaskÊpłynącychÊzÊsakramentówÊświętych,ÊwyrabiającÊwÊnichÊdobreÊ
nawykiÊ iÊ wzbudzającÊ pragnienieÊ przyjmowaniaÊ sakramentów.Ê RodziceÊ służąÊ dzieciomÊ takżeÊ pomocąÊ 
wÊwyborzeÊiÊrealizacjiÊdrogiÊżyciowej,ÊwłasnymÊzaśÊżyciemÊdająÊświadectwoÊprzyjmowaniaÊkrzyżaÊzÊpokorąÊ 
iÊdziękczynieniem,ÊjakoÊnieodłącznegoÊwÊżyciuÊczłowieka. 
 
WypisanieÊ dzieckaÊ zÊ naukiÊ religiiÊ jestÊ sygnałem,Ê żeÊ stoimyÊ wobecÊ pytaniaÊ oÊ wiaręÊ (rodzicówÊ iÊ dzieci),Ê 
oÊodpowiedzialnośćÊprzedÊsamymÊBogiemÊiÊoÊzbawienieÊwieczne! 
 
 

 GazetkaÊparafialnaÊOleskaÊRodzinaÊParafialnaÊjestÊwydawanaÊprzezÊParafięÊBożegoÊCiałaÊwÊOleśnieÊ 
iÊjestÊprzeznaczonaÊwyłącznieÊdoÊużytkuÊwewnętrznegoÊczłonkówÊtejÊwspólnotyÊparafialnej.Ê 


