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P r o g r a m  d u s z p a s t e r s k i  n a  2 0 1 9  r . :  „ W  m o c y  D u c h  Ś w i ę t e g o ”  
 

Odpust parafialny ku czci św. Anny i św. Joachima  
 

Warto się zastanowić, czy zarzut postawiony przez Pana 
Jezusa Marcie nie odnosi się w jakiś sposób do naszego życia i 
naszych działań? Czy wiemy, co jest przedmiotem naszej codzien-
nej troski? Pytając dalej, czy dostrzegamy potrzeby drugich ludzi, 
czy widzimy tylko nasze własne? A może w naszej postawie prze-

jawia się przesadny aktywizm, perfekcjonizm, który odrywa nas od spraw ważniejszych? 
Maria daje to, czego Bóg najbardziej pragnie i oczekuje od nas: otwarte i rozumiejące 
serce. Ona uznaje Jezusa za Mistrza, ma czas dla Niego, gdy Go słucha, wszystko 
inne przestaje istnieć. Trudno jest być równocześnie i Martą, i Marią, a przecież obie te 
postawy są w życiu potrzebne. Piotr Blachowski 
 
 
 
 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e :   
 

1. Dzisiaj obchodzimy odpust parafialny ku czci św. Anny i św. Joachima.   
Suma odpustowa o godzinie 11.00. We Mszy św. będzie przewodniczył i homilię   

   wygłosi ks. Józef Kara z Gliwic. Po sumie procesja eucharystyczna i dziękczynne 
   „Te Deum”. Nieszpory odpustowe o godz. 15.00. Zapraszam. 
2. W piątek obchodzić będziemy liturgiczne wspomnienie św. Anny i św. Joachima  

  (32. rocznica konsekracji naszego kościoła). Msze św. o godz. 8.00 i 18.00.  
   Po Mszy św. wieczornej, procesja na cmentarz i różaniec za zmarłych. 
3. W przyszłą niedzielę uroczystości odpustowe na Górze św. Anny.  
    O godz. 6.00 (w naszym kościele) rozpocznie się piesza pielgrzymka na Górę Św. 

Anny. Serdecznie zapraszam. Powrót po nieszporach (wyruszymy o godz. 15.00). 
4. Spowiedź św.: 30 min. przed Mszą św., a w sobotę 17.00 – 17.30.  
5. Kolekty:      21 lipca - na potrzeby parafialne  
                      26 i 28 lipca - na budowę Domu Parafialnego.   
                                            „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
 

6. Serdecznie dziękuję:  
- ks. Józefowi Kara, głównemu celebransowi i ks. Radcy Stanisławowi Wąsikowi 
- kościelnym: Teresie Wicher i Bernardowi Smiatkowi 
- Agnieszce i Andrzejowi Jania, Jadwidze Kasiura, Hubertowi Sznajder. 
- LSO, chórowi, orkiestrze, szafarzom Eucharystii, organistkom,  
   osobom niosącym baldachim, figury i sztandary.  
7. Za wykonaną pracę przed odpustem niech podziękowanie przyjmą następujące 

osoby:  Gerard Wicher, Beata Schnurpfeil, Rita i Adam Ficek, Sonia Gala, Dawid  
Gala, Sylwia i Mateusz Skałeccy, Zygmunt Łątka,  Łukasz Weinert, Szymon Weinert, 
Tadeusz Kasiura, Waltrauda Wicher, Inga Frank, Anna Wolska, Józef Malkusz. 

 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę radosnego świętowania. 

Jak zyskać odpust zupełny? 
Dzisiaj w naszym kościele można zyskać odpust zupełny (po spełnieniu okre-
ślonych warunków) i ofiarować go za siebie, bądź za osobę zmarłą. 
    Oto warunki, które trzeba spełnić:  

– spowiedź św. i Komunia św. 
- wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu 
- nawiedzenie kościoła i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” 
- dowolna modlitwa w intencji Ojca Św., np. ”Zdrowaś Maryjo”. 

    

 

Kalendarium:  

21 lipca - odpust parafialny.   Suma o godz. 11.00, nieszpory o godz. 15.00. 
26 lipca - 32. rocznica konsekracji naszego kościoła. 
                 Msza św. o godz. 8.00 i 18.00.     
                 Po Mszy św. wieczornej procesja na cmentarz i różaniec za zmarłych. 
28 lipca – piesza pielgrzymka na Górę Św. Anny (na odpust).  
                  Wyjście sprzed naszego kościoła o godz. 6.00 (zmiana godziny).  
                  Powrót (wyjście z Góry św. Anny) o godz. 15.00 (po nieszporach). 
11-17 sierpnia - 43. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę.  
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14 – 20 lipca 29. Kasztanowa  55a, 57, 59, 61, 69, 79; 74, 76, 78, 80. 
Dziękuję osobom z Rejonu 29., które w minionym tygodniu sprzątały kościół. Były to:  

Rita Ficek, Karolina Ficek, Maria Łątka, Sylwia Łątka, Beata Schnurpfeil,  
Ewa Schmidt i Mieczysław Skrzypek 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

21 – 27 lipca 30. Kasztanowa 62, 62a, 64, 66, 68, 70. 
Wierzbowa 33, 34, 36. 

28 – 03 sierpnia 31. Wierzbowa 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29. 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 19.00 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Złota myśl tygodnia: „Nie bój się przyszłości, ponieważ Bóg jest z tobą  
                                   i jest najwierniejszy!”        (św. o. Pio). 
 

Dyżur liturgiczny w tym tygodniu: Adam Marzotko 
 

M.: 18.00 – za + córkę Agnieszkę Sówka i + męża Mieczysława Kurp. 

 

Niedziela – 21. VII 2019 r.     
Odpust parafialny ku czci św. Anny i św. Joachima                             

                     7.30  – 7.55: spowiedź św. 
                     7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
 M.: 8.00 – za ++ rodziców Zofię i Jerzego Furgol, męża Karola,  
                  braci: Wilhelma i Pawła, siostry: Marię i Martę. 
 
 

                 *10.00 – 10.55 – spowiedź św 
M: *11.00 – Suma odpustowa (przewodniczy ks. Józef Kara):  
   1. W intencji mieszkańców naszej Parafii i przybyłych gości, z podz. za o. łaski  
       z prośbą o Boże błog. oraz opiekę św. Anny i św. Joachima. 
   2. W int. Mikołaja Halskiego (z okazji 1. r. ur.) z podz. za o. łaski  
       z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. 

 

Procesja eucharystyczna, Te Deum  i błog. sakramentalne 
     

      15.00 – nieszpory z uroczystości odpustowej i błog. sakramentalne. 

 

Poniedziałek (22. VII) – św. Marii Magdaleny                            
 

M.: *7.00 – za ++ rodziców Marię i Klemensa Kasiura,  
                  2 braci, szwagra i ++ z pokrewieństwa.      

 

 

Wtorek (23. VII) – św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy   
  Dzień ku czci św. o. Pio:  17.30 – różaniec z rozważaniami św. o. Pio 
M.: 18.00 – (Msza św.  w intencjach zbiorowych): 

 1) w int. Papieża Franciszka, bpa Andrzeja Czaję i bpów pomocniczych 
 2) za ++ ks. prob. Józefa Skowronka, ks. prałata Franciszka Duszę, 
         ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,   
         s. Anzelmę Cebula, s. Hiacyntę Witek i s. Beatrix Sobocik 
 3) w intencji dobrodziejów wspierających budowę Domu Parafialnego 
 4) w intencji pracujących za granicą 
 5) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach 
 6) o pokój na świecie 
 7) za uchodźców i prześladowanych za wiarę 
 8) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego  
 9) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 
10) w intencji młodzieży z naszej parafii 
11) za parafian przebywających na wakacjach i urlopach  
12) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).  

 

Oddanie czci relikwiom św. o. Pio (przez dotknięcie lub ucałowanie) 

Środa (24. VII) – św. Kingi, dziewicy                                              
 

             6.55 – Litania do św. Józefa            
M.: *7.00 – za + Jana Kołodzieja. 
 

 

Czwartek (25. VII) – św. Jakuba Apostoła 
       

17.30 – różaniec w intencji naszych rodzin, za dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli  
  i wychowawców,  za papieża Franciszka,  za bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych,  
  za kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej z naszej parafii,  
  w intencji Diecezjalnego Dzieła   Modlitwy „Oremus”  (modlitwa w intencji kapłanów).                   

M.: 18.00 – przez wstawiennictwo MB Fatimskiej w int. wnuczki Natalii (z ok. ur.)                          
                 z podz. za o. łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo  

                    i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu.      (intencja z 12 lipca)                        
 

 

Piątek (26. VII) – św. Anny i św. Joachima, rodziców Najśw. Maryi Panny,  
                             32. rocznica konsekracji naszego kościoła                          

M.: 8.00 – …………………………………………………………. (intencja wolna). 
          

             15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
            17.00 – katecheza przedchrzcielna 
M.: 18.00 – w intencji budowniczych naszego kościoła – o zbawienie wieczne dla     
                   zmarłych, o Boże błogosławieństwo dla żyjących.  

Po Mszy św. procesja na cmentarz i różaniec za zmarłych 
 

 

Sobota (27. VII) – dzień powszedni                   

M.: 8.00 – ……………………………………………………………………. (intencja wolna). 
 
 

    17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa  
          17.00 – 17.30: adoracja w ciszy i spowiedź św. 
         17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
         17.40 – zakończenie adoracji i błogosławieństwo sakramentalne        
M.: 18.00 – za ++ rodziców Jana i Marię Malek,  
                 siostrę Teresę, brata Gerarda i bratową Annę 

 

 

XVII Niedziela Zwykła – 28. VII 2019 r.                 (Odpust na Górze Św. Anny)              

Godz. 6.00 (w naszym kościele) – rozpoczęcie pieszej pielgrzymki na Górę Św. Anny.  
(Trasa pielgrzymowania: ul. Kamienna, kapliczka na Bagnach, Wygoda, Jasiona, Oleszka) 

                              7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
 M.: 8.00 – za ++ rodziców Erykę i Reinholda Szampera, Pawła Rypalla 
                  i syna Andrzeja Rypalla. 
 
  

                            10.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – …………………………………………………….. (intencja wolna). 
              *Nieszporów nie będzie. 
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