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„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021 
 

Odpust Parafialny ku czci św. Anny i św. Joachima 

 

        Rodzice Najświętszej Maryi Panny i Dziadkowie Jezusa Chrystusa 
to właśnie św. Anna i św. Joachim. Choć w Księgach Nowego Testa-
mentu nie ma o nich żadnej wzmianki to wg pism apokryficznych prze-
kazywanych przez Tradycję Kościoła wiemy na ich temat bardzo dużo... 
Św. Anna i św. Joachim pochodzili z królewskiego rodu Dawida. Rodzi-
ce Anny byli bardzo biedni lecz żyli cnotliwie a ich życie, oprócz pracy, 
wypełnione było modlitwą i rozmyślaniach o rzeczach duchowych.  
Rodzice Joachima byli natomiast bardzo zamożni i poważani.  

Oboje pobrali się kiedy Anna miała 24 lata i uważali swoje małżeństwo za związek święty, 
złączony przez Boga. I choć byli wzorem dla wszystkich małżeństw to przez 20 lat nie do-
czekali się upragnionego dziecka. W tamtych czasach, w kulturze żydowskiej, był to powód 
do hańby - kara Boża. Pewnego razu Joachim udał się do Jerozolimy, aby złożyć ofiarę  
w świątyni. Jednak kapłan nie przyjął jej, wytykając Joachimowi jego bezdzietność... Joachim 
postanowił więc nie wracać do żony. Udał się na pustynię i tam przez 40 dni i 40 nocy pościł 
aby Bóg zobaczył jego smutek.  
W tym czasie Anna opłakiwała już swoje wdowieństwo, myśląc że Joachim zginął w drodze 
do Jerozolimy. Pewnego dnia wyszła do ogrodu i zobaczyła gniazdo wróbli na drzewie 
i wypowiedziała błagalną modlitwę do Boga: "Panie, Boże wszechmogący, który obdarzyłeś 
potomstwem, zwierzęta dzikie i domowe, gady, ryby, ptaki, i wszystko to cieszy się ze swego 
potomstwa, dlaczego mnie odsunąłeś od daru Twojej łaskawości? Ty wiesz, Panie, że na 
początku małżeństwa złożyłam ślub, iż jeżeli dasz mi syna lub córkę, ofiaruję je Tobie  
w Twym najświętszym przybytku." Na te słowa Anny ukazał się anioł, który zapewnił Annę iż 
wróci do niej Joachim i będą mieli potomstwo. 
W tym samym czasie Joachim również widział anioła, który powiedział mu: "Pan Bóg przyjął 
łaskawie twoją modlitwę i jałmużnę, otrzymasz córeczkę i nadasz jej na imię Maryja; ta có-
reczka będzie od dzieciństwa Bogu oddana i pełna Ducha." 

Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom  
składam serdeczne życzenia. 

Niech św. Anna i św. Joachim orędują za Wami każdego dnia,  
byście cieszyli się obfitością Bożych łask. Niech dzisiejsze świętowanie  

będzie czasem rodzinnych spotkań i odpoczynku. ks. proboszcz 
 

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 uroczystość odpustowa w naszej parafii.  
   Suma, w której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi o. Krzysztof OMI z Opola, roz-

pocznie się o godz. 11.00. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. 
Odpust, to szczególny dzień i wyjątkowa liturgia. To nasze wspólne dziękczynienie Panu 
Bogu i naszym Świętym Patronom. Postarajmy się wziąć udział w tej liturgii,  
będąc w stanie łaski uświęcającej. Po sumie wyruszymy w procesji eucharystycznej  
wokół kościoła. Zapraszam dziewczęta do sypania kwiatów, młodzież do sztandarów, do-
rosłych do niesienia figury MB Fatimskiej i obrazu św. Anny. Ojców Dzieci Maryi i LSO pro-
szę o niesienie baldachimu. Nieszpory odpustowe będą o godz. 15.00.   

2. W środę o godz. 7.00 nabożeństwo ku czci św. Józefa w intencji młodego pokolenia  
i o powołania oraz adoracja. Msza św. o godz. 8.00. 

3. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30). 
4. Spowiedź św. :  zasadniczo 30 min. przed Mszą św., a w  sobotę: 17.00 – 17.45 .  
5. Kolekta:  18 i 25 lipca – na potrzeby parafialne. 
    Zbiórka do puszki:  24 lipca - na wsparcie misjonarzy – dar od kierowców..  
    Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
6. Biuro parafialne czynne w dni powszednie, po Mszy św. 
7. 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). 
8. Dziękuję osobom z Rejonu 6, zakrystianom i innym osobom. Dziękuję za uprzątnięcie 

śmieci z ogrodu za grotą, skoszenie trawy, pielęgnację krzewów i kwiatów wokół kościoła 
i w kościele, udekorowanie figur, zawieszenie flag, generalne posprzątanie kościoła i za-
krystii oraz przygotowanie prezbiterium i ołtarza.  
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Dziękuję osobom z Rejonu 6. (Nowa: 1, 3, 11;    8, 30, 46, 48, 50, 52) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
18 – 24 lipca 7. Nowa: 15, 17, 19, 23, 25;    54, 56, 58, 60, 62. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.45 i w sobotę od godz. 8.45 – 10.00.  
  25 – 31 lipca 8(9). Nowa: 27, 31, 33, 37, 39, 43;      64. 
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Złota myśl tygodnia: „Kiedy czujesz, że nie masz czasu na odpoczynek,  
      pamiętaj, że to ten moment, kiedy musisz znaleźć czas na odpoczynek”.  (Matt Haig) 
 

M.: 18.00 – za + tatę Władysława Ryszczuk,  
                        ++ rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 
       

 

Niedziela – 18 VII 2021 r.     
Odpust parafialny ku czci św. Anny i św. Joachima                             

                     7.30  – 7.55: spowiedź św. 
M.: 8.00 – za ++ rodziców Wiktorię i Henryka Ralla,  
   brata Ernesta, ciocie Agnieszkę i Emmę i ++ z pokrewieństwa. 
 
 

                 *10.00 – 10.55 – spowiedź św. 
M: *11.00 – Suma odpustowa (o. Krzysztof OMI):  

   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. Do Bożej Opatrzności w int. Wiktora Prusko (z okazji 85. r. ur.)  
       z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 

 

Procesja eucharystyczna, Te Deum  i błog. sakramentalne 
     

      15.00 – nieszpory z uroczystości odpustowej i błog. sakramentalne. 

 

 

Poniedziałek (19 VII) – dzień powszedni                                 

   

M.: 7.00 – za + Łucję Nowak (od Haliny i Kazimierza Pajor z Nowego Sącza). 
 

  

Wtorek (20 VII) – bł. Czesława, prezbitera, patrona Diecezji Opolskiej                                  

               

M.: 18.00 – za ++ rodziców Zofię i Jana Koryzma, Martę i Ludwika Niewieś,  
                   siostrę Annę i jej męża Mariana, szwagra Mariana,  
                   kuzyna Pawła i jego żonę Weronikę.  

 

 

Środa (21 VII) – dzień powszedni                                  
 

7.00 – nabożeństwo ku czci św. Józefa   
         w intencji młodego pokolenia oraz o powołania. 
7.20 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  
         (7.30 – 7.55: adoracja w ciszy i spowiedź św.)   

M.: 8.00 – za + męża Karola Hermandza oraz ++ z rodzin Furgol i Hermandza.             

 

Czwartek (22 VII) – św. Marii Magdaleny 

        

      17.30 – różaniec: za papieża Franciszka,  bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych,       
                   kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej z naszej parafii,  
                 w intencji DDM „Oremus”  (modlących się w int. kapłanów).       

      

M.: 18.00 – za + syna Marcina Mnich. 

 

Piątek (23 VII) – św. Brygidy zakonnicy, patronki Europy 
 

      15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego (adoracja do godz. 15.30)         
M.: 18.00 – za + Bernarda Szatka i + siostrę Urszulę Szatka. 
 

 

Sobota (24 VII) – św. Kingi, dziewicy 

M.: 8.00 – w intencji Bogu wiadomej.                  
             

                    17.00  -  18.00: adoracja Pana Jezusa (17.00 – 17.45: adoracja w ciszy) 
        17.00 – 17.45: spowiedź św.  
                    17.45 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
 M.: 18.00 – za + córkę Agnieszkę Sówka (w 13. r. śm.), + męża Mieczysława Kurp. 
 

Modlitwa za kierowców,  
                         pobłogosławienie samochodów, motocykli i rowerów. 

       

 

XVII Niedziela Zwykła – 25 VII 2021 r.    
Dzień solidarności z poszkodowanymi przez powodzie i nawałnice w całej Europie 

               

                     7.30  – 7.55: spowiedź św. 
M.: 8.00 – za ++ rodziców Erykę i Gintra Kaizik oraz ++ z pokrewieństwa. 
 
 

                 10.00 – 10.25 – spowiedź św. 
M: 10.30 – w int. Brygidy Stanowskiej (z ok. 60 r. ur.) z podz. za o. łaski  
                z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.  (Te Deum)  
     

          W tym dniu nieszporów nie będzie 

   
 

 K a l e n d a r i u m  n a  l i p i e c :  
 

24 lipca - po Mszy św. o godz. 18.00 – modlitwa za kierowców,  
                      pobłogosławienie samochodów, motocykli i rowerów.  
25 lipca – piesza pielgrzymka na Górę Św. Anny (na uroczystości odpustowe).  
                        Wyjście sprzed naszego kościoła o godz. 6.00.  
                        Powrót (wyjście z Góry Św. Anny) o godz. 15.00 (po nieszporach). 
 

26 lipca – 34. rocznica konsekracji naszego kościoła. 
                 O godz. 18.00 - Msza św. za ++ parafian i budowniczych naszego  
                                          kościoła. Procesja na cmentarz i różaniec za zmarłych. 
 
 
   

Na wesoło:  1. Motocyklista pędzi ponad 200 km/h. Nagle potrąca małego wróbla.  
                         Zawozi go do domu, daje mu klatkę, jedzenie i picie.  
                            Rano ptaszek odzyskuje przytomność. Rozgląda się dookoła i widzi kraty, 
   wodę i jedzenie. - Rety chyba zabiłem motocyklistę.  
 
 

 2. Byłem w ZOO - mówi kolega do Jasia.  
   - Naprawdę? A ile lat? - pyta Jaś. 
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