Niedziela 17.07. kolekta na opał dla obiektów parafii.
——–—–—–———–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
Niedziela 24.07. Kolekta na cele parafii. O 16:00 Błogosławieństwo pojazdów, złożone ofiary przeznaczone będą na wsparcie dla misjonarzy.
——–—–—–———–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.
W tym tygodniu prośba do pań z ul. Pluderskiej: Agata Mrozek, Janina Kruk, Justyna
Klisz, Marianna Czupała
——–—–—–———–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
W poniedziałek 25.07. o godz. 15.30 z parkingu przy kościele, wyjazd na Odpust św.
Anny do Olesna. Zapisy w zakrystii.
Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę w dniach 15 - 20.08.
Parafialna Piesza Pielgrzymka na Górę św. Anny w dniach 26 - 28.08.
——–—–—–———–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
Opłaty cmentarne, szczególnie opłaty za wywóz śmieci, każdego roku wzrastają,
a ofiary cmentarne od wielu lat utrzymują się na nie zmienionym poziomie, postanowiliśmy od 01 listopada 2021 roku podnieść obowiązujące opłaty. Stawki opłat: od
każdego nowo stawianego pomnika 15% wartości. Za rezerwację miejsca na cmentarzu, na okres 20 lat: od grobu pojedynczego 150 zł. Opłaty należy uiszczać przed
postawieniem pomnika oraz za rezerwację na bieżąco u pani Brygidy Mrochen (tel.
77 4611562).
——–—–—–———–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
W wejściu do kościoła (przedsionku) jest skarbonka. Jest to jedyna skarbonka
w świątyni. Można wrzucać do niej wszelkie ofiary: z zapalanych świec przy obrazie
Jezu ufam Tobie, przy figurze Matki Bożej. Można wrzucać ofiary św. Antoniego
i na wszelkie cele dobroczynne. Bóg zapłać za ofiary!
——–—–—–———–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
Uwaga i prośba: przystępując do Komunii św. podchodzimy z pobożnością, ławkami
po kolei. Osoby siedzące w pierwszych ławkach niech nie czekają, aż ksiądz zejdzie
z Komunią św. na stopnie ołtarza, tylko wcześniej można podchodzić. Niech może,
człowiek oczekuje na Pana Jezusa, nie odwrotnie.
——–—–—–———–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
Spotkanie Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego z okazji Uroczystości św. Anny, odbędzie się w Oleśnie w kościele św. Anny w piątek 22 lipca 2022 r.
Rozpoczęcie o godz. 17.30.
——–—–—–———–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
W dniach 30-31 sierpnia 2022 r. (wtorek-środa) na Górze św. Anny odbędzie się doroczna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza.
——–—–—–———–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
Na wesoło
- Drugi dzień świąt Wielkanocnych. Ksiądz rozpoczyna kazanie: Drodzy bracia
i siostry, dzisiaj będę mówił o dwóch uczniach idących do Emaus. W pierwszej
części kazania zastanowimy się ilu ich było, a w drugiej, dokąd szli…
- Żyd ożenił się z wdową i po ślubie jedzie pociągiem. Gdzie pan jedzie? – pyta go
inny podróżny. W podróż poślubną. - A gdzie żona? Ona już była…
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od 10.07. do 17.07. 2022
Niedziela 10.07. XV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ siostrę Hildegardę w r. śmierci, męża Johana, Józefa, dziadków i pokr.
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP
10:00 Do Bożej Op. za wst. św. Jana Pawła II w intencji wszystkich emigrantów
16:30 Nieszpory
17:00 Za ++ rodziców Dorotę i Ernesta Meinel, dziadków z obu stron i pok
Poniedziałek 11.07. św. Benedykta, patrona Europy, święto
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o światło Ducha św. opiekę, zdrowie, łaski dla Wiktorii z ok. 18 r. urodzin
Wtorek 12.07. św. Brunona, biskupa, męczennika, wsp.
18:00 Za + siostrę Adelę w 1 r. śmierci
Środa 13.07.
17:00 Za ++ męża i ojca Henryka w r. śmierci, teściów Julię i Franciszka, szwagra Gerharda i pokr.
Nabożeństwo Fatimskie
Czwartek 14.07.
17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM, dary Ducha św. opiekę, zdrowie,
łaski, rozeznanie drogi w życiu dla Emanuela Konieczko z ok. 18 r. urodzin
Piątek 15.07. św. Bonawentury, biskupa i doktora, wsp.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 1. O radość życia wiecznego dla ++ męża, ojca Konrada Ziaja w 1 r. śmierci, jego rodziców, 3 braci,
teściów i pokr. z obu stron
2. Za + Helenę Kowalską - zam. od sąsiadów

Sobota 16.07. NMP z Góry Karmel
8:00 Za + Helenę Kowalską - zam. od Róż Różańcowych
17:00 chrzest: Arkadiusz Marcin Labus
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 W int. czcicieli NMP z Góry Karmel za noszących Szkaplerz
Niedziela 17.07. XVI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 O Boże bł. opiekę NSM łaski i zdrowie dla wszystkich osób dekorujących II ołtarz na Boże Ciało
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP
10:00 Za ++ matkę Stefanię w 15 r. śmierci, ojca Bolesława, teściów Agnieszkę i Józefa, pokr. i dusze
w czyśćcu
16:30 Nieszpory
17:00 Za ++ męża, ojca Ericha Ruolf, jego matkę Łucje, poległego ojca, rodziców Jana i Jadwigę, zięcia
Arnolda i pokr.

W OKRESIE WAKACYJNYM GAZETKA W WERSJI PAPIEROWEJ
UKAZUJE SIĘ NA DWA TYGODNIE
Niedziela 10.07. kolekta na cele parafii.
—————–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——
W środę Msza św. o 17:00 bezpośrednio po ok. 17:40 Nabożeństwo Fatimskie. Można
przynosić intencje modlitewne.
—————–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——
Niedziela 17.07 kolekta na opalanie obiektów parafii w okresie zimowym.
—————–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.
W tym tygodniu prośba do pań z ul. Pluderskiej: Renata Spałek, Urszula Czupała, Magdalena Czupała, Małgorzata Kampa
—————–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——
Do nabycia: Gość Niedzielny
—————–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, wykonane prace.
—————–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——
Od 16 do 29 lipca w 4 osoby (Magda, Maria, Antoni, Piotr) wędrujemy szlakiem
Camino z Porto do Santiago. Prosimy o wsparcie Waszą modlitwą. Można przynosić
Intencje Mszalne, które będą odprawione na szlaku, można też przesyłać Intencje
modlitewną przez sms, na facebook, którą w danym dniu będziemy na trasie będziemy
polecać Bogu modlitwą i trudem pielgrzymowania.
Opowiadanie
Pewien młody mnich został wysłany na kilka miesięcy do jednego z klasztorów we Flandrii, gdzie wraz z innymi zakonnikami miał tkać ogromny gobelin. Po kilku dniach żmudnej pracy zdenerwowany zerwał się z krzesła. Wystarczy! Dłużej już tak nie
mogę! Instrukcje, jakie otrzymałem, są bezsensowne! – wykrzyknął głośno – Tkam złotą
nitką i nagle, ni z tego, ni z owego, muszę ją przecinać! Cóż za marnotrawstwo!
Najstarszy mnich rzekł: Synu! Nie widzisz gobelinu w taki sposób, w jaki będą go wszyscy oglądać. Siedzisz po jego lewej stronie i do twoich obowiązków należy utkanie jedynie małego fragmentu. Następnie zaprowadził go w miejsce, skąd było widać dobrze cały
gobelin, zawieszony w ogromnej pracowni. Młody mnich z wrażenia stracił mowę. Brał
udział w tkaniu przepięknego obrazu przedstawiającego Pokłon Trzech Króli, a jego złota
nić stanowiła część lśniącej aureoli wokół głowy Dzieciątka Jezus. To, co młodemu mnichowi wydało się marnotrawstwem, w istocie było cudownym dziełem.
Z nauczania pasterzy diecezji opolskiej abp Alfons Nossol
Bóg potrzebuje ludzi. Potrzebuje osób, które powiedzą: Tak, jestem gotowy stać się robotnikiem na Twoim żniwie, jestem gotowy pomagać, aby to żniwo dojrzewające w sercach
ludzi mogło rzeczywiście znaleźć się w spichrzu wieczności, wejść do wiekuistej Bożej
wspólnoty radości i miłości. «Proście Pana żniwa!» To znaczy także: nie możemy po prostu «produkować» powołań, muszą one pochodzić od Boga. Nie możemy – jak dzieje się
to może w innych zawodach – za pomocą celnej propagandy i odpowiednio dobranych, by
tak powiedzieć, strategii, po prostu «rekrutować» ludzi. Powołanie wychodzi z Serca Boga
i musi zawsze znaleźć drogę do serca człowieka. A właśnie po to, aby mogło dotrzeć do
ludzkich serc, potrzebna jest także nasza współpraca.

od 17.07. do 24.07. 2022 r.
Niedziela 17.07. XVI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 O Boże bł. opiekę NSM łaski i zdrowie dla wszystkich osób dekorujących II ołtarz na Boże
Ciało
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP
10:00 Za ++ matkę Stefanię w 15 r. śmierci, ojca Bolesława, teściów Agnieszkę i Józefa, pokr. i dusze
w czyśćcu
16:30 Nieszpory
17:00 Za ++ męża, ojca Ericha Ruolf, jego matkę Łucje, poległego ojca, rodziców Jana i Jadwigę,
zięcia Arnolda i pokr.
Poniedziałek 18.07.
8:00 Za ++ matkę Franciszkę i Alojza Mlynek, męża Krzysztofa Zajonc, wnuka Mateusza, teściów
Martę i Augustyna Zajonc, Hildegardę i Ludwika Pękala, Franciszka Woźniak, Marię i Miosga,
Franca Frania, Emila i Annę Mlynek, Waltra Mlynek, Ritę i Ewalda Puzik, Martę i Ernesta
z synem Norbertem Janys, Eleonorę i Piotra Dyla, Marię i Ryszarda Bednarek, Adolfa Zajonc
Wtorek 19.07.
18:00 Za ++ matkę Paulinę w r. śmierci, zaginionego ojca Józefa, męża Józefa, rodziców Paulinę
i Franciszka, synową Beatę, siostrę Reginę i Teodora, brata Gerharda i Elżbietę, siostrę Rogera,
chrzestną Albinę, Pawła i dziadków z obu stron
Środa 20.07. bł. Czesława, prezbitera, wsp.
17:00 Za + syna Andrzeja Brolik z ok. urodzin
Czwartek 21.07.
17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ ojca Antoniego, matkę Łucję, męża Henryka, dziadków i pokr.
Piątek 22.07. św. Marii Magdaleny, święto.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ syna i brata Piotra w r. śmierci, ojca Ewalda i pokr.
Sobota 23.07. św. Brygidy, patronki Europy, święto
8:00 Za ++ męża, ojca Krystiana w r. śmierci, ojca, teściów, chrześniaka Patryka, szwagierkę,
2 szwagrów, pokr. z obu stron
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie, łaski dla
Anny z ok. urodzin
Niedziela 24.07. XVII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie, łaski dla
Krystyny z ok. 80 r. urodzin o Boże bł. w rodzinie
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP
10:00 Za + Marię Banach w miesiąc po śmierci
16:30 Nieszpory
17:00 Za ++ syna Waldemara, męża , rodziców, teściów, siostrę, 3 braci, zięcia Jacka, pokr. z obu
stron

