4. We wtorek po Mszy św. wieczornej na plebanii spotkanie dla mężczyzn, którzy należą
do Róży Różańcowej p. Ryszarda Chmiel. Zapraszam już na Mszę św. o godz. 17.00.
5. W środy Msza św. wieczorna połączona z Nabożeństwem do NMP Nieustającej Pomocy. Zapraszam wszystkich Czcicieli Matki Bożej już na Mszę św. o godz. 17.00. W czasie rekolekcji wielkopostnych zawierzyliśmy naszą parafię i wszystkie rodziny opiece
i wstawiennictwu Matki Najświętszej Nieustającej Pomocy i to jest ważne zadanie…
6. W czwartek o godz. 17.00 Msza św. w intencji kobiet naszej parafii z okolicznościowym
błogosławieństwem - zapraszam.
7. W piątek o godz. 17.00 Msza św. dla dzieci i młodzieży, po Mszy św. Droga Krzyżowa
z wypominkami, które są już odczytywane przed Mszą św. Po Drodze Krzyżowej spotkanie dla kl. 2 i 3 gimnazjum przygotowujące do sakramentu bierzmowania.
8. W sobotę w godz. 12.30-13.30 kolejne spotkanie dla lektorów i kandydatów na lektorów
w ramach parafialnego kursu lektorskiego /7 czytających ministrantów/.
9. PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS informuje, że w dniach 9 i 10 marca /piątek i sobota/
w godzinach otwarcia sklepu spoż.-przem. „Ania” w Wędzinie odbędzie się zbiórka żywności z długim terminem przydatności do spożycia. Z zebranych produktów zespół
przygotuje paczki świąteczne dla parafian znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
10. Za tydzień IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare zwiastuje połowę okresu przygotowania do Wielkanocy. W naszej parafii będziemy gościć KS. WALDEMARA MUSIOŁA,
który pełni funkcję Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Opolu i Rektora diecezjalnego Bractwa św. Józefa z siedzibą w Jemielnicy. Ks. Waldemar wygłosi
Słowo Boże, m.in. przybliżając tematykę Bractwa św. Józefa jako formę duszpasterstwa
dla mężczyzn i młodzieńców. Będą do nabycia materiały o bractwie i kulcie św.
Józefa, który jest patronem Kościoła, mężczyzn i ojców rodzin oraz dobrej śmierci.
11. We wtorek 13 marca o godz. 17.00 Msza św. w int. wszystkich mężczyzn należących
do II Róży Różańcowej męskiej, dawnej śp. + Teodora Lelonek z prośbą o wskazanie
nowego zelatora czyli opiekuna i odwagę dla nowych członków. Po Mszy św. na plebanii
spotkanie mężczyzn i wszystkich chcących należeć do tej róży.
12. W piątek 16 marca o godz. 19.30 w Łowoszowie dekanalne czuwanie dla młodzieży.
Zapraszam do udziału szczególnie młodzież z klas 2 i 3 gimnazjum.
13. Dzieci składają jałmużnę wielkopostną do skarbonek. Rodziców proszę o zachętę.
14. Intencje Mszy św. możemy zamówić po Mszach św. w zakrystii lub telefonicznie dzwoniąc na plebanię. W marcu wszystkie intencje są zajęte, w kwietniu jest 7 wolnych intencji.
W naszej parafii zamawianych jest wiele intencji za bliskich zmarłych z naszych
rodzin, są też intencje z okazji „okrągłej” rocznicy urodzin czy ślubu tzw. jubileusz
czy o dobre zasiewy i żniwa, a można także zamówić intencję np. z ok. kolejnej rocznicy urodzin czy ślubu, o Dary Ducha Św. i dobre wyniki w nauce dla dzieci i młodzieży,
oraz za wstaw. MBNP. Jest tak wiele codziennych spraw, radości i kłopotów, które
możemy ofiarować Panu Bogu i Matce Najświętszej w czasie Mszy św. – pomyślmy nad
tym, szczególnie w Wielkim Poście. Mamy przecież za co dziękować i o co prosić.
Za zamówione dotychczas intencje wielkie z serca Bóg Zapłać.
15. Od V Niedzieli Wielkiego Postu tj. 18 marca zgodnie ze zwyczajem do końca liturgii
Męki Pańskiej Wielkiego Piątku zasłania się krzyże, a obrazy do rozpoczęcia Wigilii
Paschalnej. Kolekta w niedzielę 18 marca na remonty obiektów kurialnych i konserwację
zabytków sakralnych w diecezji opolskiej.
16. Do nabycia jest cotygodniowy Gość Niedzielny oraz Nasza Arka.
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Na czym polega działalność osób należących
do Róż Różańcowych?
Członkowie Róż starają się żyć według Ewangelii,
która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Na początku modlitwy różańcowej
prosimy o umocnienie wiary nadziei i miłości.
Dzieje się tak dlatego, że będąc w apostolstwie
różańcowym ciągle uczymy się wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać
Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi. Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża
posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca
czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży
codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp
Królowej. Niektórzy ludzie obawiają się włączenia w modlitwę różańcową, gdyż tłumaczą się
brakiem organizacji, albo zapomnieniem przez co mogą mieć grzech spowodowany zaniedbaniem tej modlitwy. Tymczasem zaniedbanie nie pociąga za sobą zaciągnięcia grzechu.
Po prostu z powodu nieodmówienia dziesiątka przez któregoś z członków Róży cała grupa
wyprosi mniej łask. Zatem impulsem do modlitwy powinna być chęć omodlenia intencji,
którą dana Róża przedstawia Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej. Nie obawiajmy się
włączenia w tę wspaniałą grupę modlitewną. Jeśli już dojrzałeś lub dojrzałaś do przyłączenia
się do Bractwa Różańcowego po prostu zgłoś swoją wolę księdzu. Następnie zostaniesz przyjęty do Żywego Różańca, a Twoje imię zostanie zapisane w Księdze Żywego Różańca. (Przy
uzupełnianiu brakujących osób w Róży przyjęcie do Żywego Różańca odbywa się bez uroczystych ceremonii i polega jedynie na wpisaniu imienia i nazwiska do Księgi, w miejsce osoby,
która umarła lub na stałe wyjechała). Na czele Róży stoi zelator lub zelatorka oraz ich
zastępcy. Zelatorzy są wybierani przez członków Żywego Różańca przy współudziale ks. proboszcza. Każda Róża obiera sobie Patrona, od którego bierze nazwę. Wymiana lub zmiana
tajemnic odbywa się zasadniczo jeden raz w miesiącu albo przez losowanie albo w porządku
kolejnym. Nierzadka też, zgodnie lokalnym zwyczajem parafii, wymiana dokonuje się rzadziej
i w innej formie. Wszystkim Różom Różańcowym: 6 żeńskim i 2 męskim naszej parafii
życzę błog. Bożego oraz opieki i wstawiennictwa Matki Najświętszej – ks. Proboszcz.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 4 – 11 marzec 2018 r.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 12 – 18 marzec 2018 r.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 4.03. /kolekta diecezjalna/
8.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie
w rodzinie Loose.
10.00 – Do B. Op. i wstaw. św. Urbana, o błog. Boże i dobrą pogodę na czas zasiewów
oraz prac polowych dla parafian, a szczególnie rolników i ich rodzin.
14.15 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne.
PONIEDZIAŁEK – 5.03.
7.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą dalsze błog. Boże i zdrowie
w rodzinie Piotra Wolny oraz do Miłos. Bożego za ++ z całego pokr.
WTOREK – 6.03.
17.00 – Do Miłos. Bożego za + męża i ojca Teodora Lelonek, ++ rodziców z obu stron
oraz ++ Marię i Ryszarda Kubik.

PONIEDZIAŁEK – 12.03.
17.00 – Do Miłos. Bożego i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, opiekę i zdrowie,
z prośbą o dalszą pomoc i błog. Boże w rodzinie Bernarda Wręczyckiego.
WTOREK – 13.03.
17.00 – Ku czci św. Józefa i MB Różańcowej z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże, opiekę i wstawiennictwo dla mężczyzn z II Róży Różańcowej
męskiej, do Ducha Św. z prośbą o wskazanie nowego zelatora (opiekuna)
oraz odwagę i męstwo dla nowych członków.

Spotkanie formacyjne I Róży Różańcowej męskiej RYSZARDA CHMIEL.

ŚRODA – 7.03.
17.00 – Do Miłos. Bożego za + ojca Jerzego Gbur, ++ dziadków oraz ++ wujków
Edwarda i Teodora Kaczmarzyk.
NABOŻEŃSTWO DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.
CZWARTEK – 8.03. – Dzień Kobiet
17.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP o błog. Boże, opiekę i zdrowie dla wszystkich
KOBIET naszej parafii z ok. ich święta – of. od ks. Proboszcza.
Błogosławieństwo kobiet – pamiątkowy obrazek.

PIĄTEK – 9.03.
17.00 – /Szk-młodz/ Do cierp. Chrystusa za ++ rodziców Piotra i Marię, Franciszka
i Wiktorię, zięcia Piotra, ++ rodzeństwo, Elżbietę Kozala z mężem oraz całe
++ pokr. Kuliberda i Matusek. Droga Krzyżowa z wypominkami.
Spotkanie formacyjne dla bierzmowańców kl. 2 i 3 gimnazjum.

SOBOTA – 10.03.
8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP za ++ rodziców, siostrę i brata oraz ++ z pokr.
12.30 – Kurs dla lektorów i kandydatów na lektorów.
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 11.03. – LAETARE /kolekta na potrzeby kościoła/
8.00 – Do B. Op. i wstaw. NMP Częstochowskiej za + ciocię Helenę Szafrańską – of.
od siostrzenicy z Kanady /M.Wołek/.
10.00 – 1) Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę
i zdrowie dla Klary Wolny z ok. 90 rocz. urodzin i do Miłos. Bożego
za + męża Józefa.
2) Za żyjących i ++ parafian, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła
oraz ++ kapłanów pracujących w naszej parafii.
14.15 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne.

Spotkanie formacyjne II Róży Różańcowej męskiej + T. LELONEK.

ŚRODA – 14.03.
17.00 – Do cierp. Chrystusa i wstaw. MB Bolesnej za ++ ojców Bernarda Lesik,
Ryszarda Osyra, ++ brata Józefa, siostrę Bernadetę, 2 szwagrów, ++ dziadków
Lesik, Hadzik, Osyra, Wiendlocha i dusze ++ z tego miejsca.
NABOŻEŃSTWO DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.
CZWARTEK – 15.03.
17.00 – Do Miłos. Bożego za + żonę Genowefę Woś oraz ++ rodziców z obu stron.
PIĄTEK – 16.03.
17.00 – /Szk-młodz/ Do Miłos. Bożego i wstaw. MBNP za + ojca Rudolfa i brata
Krzysztofa oraz ++ z rodziny, o spokój duszy i dar życia wiecznego.
Droga Krzyżowa z wypominkami.
19.30 – DEKANALNE CZUWANIE DLA MŁODZIEŻY W ŁOWOSZOWIE.
SOBOTA – 17.03
8.00 – Do cierp. Chrystusa i wstaw. MB Bolesnej za + męża i ojca Ryszarda,
++ rodziców Osyra i Wiendlocha, + zięcia Benedykta, + siostrę Marię
z mężem, 3 braci, + Franciszka Zug z rodzicami i rodzeństwem.
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18.03. /kolekta na remonty obiektów diecezjalnych/
8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Annę i Henryka Skowronek, + siostrzenicę
Iwonę oraz ++ pokr. z obu stron.
10.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Konrada i Janinę Lyko oraz ++ z rodziny
i pokr.
14.15 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne.

Z ŻYCIA PARAFII I KOŚCIOŁA 4 – 18 marzec
1. Dziękuję paniom, które dbały o czystość kościoła i przygotowały do dzisiejszej niedzieli,
w tym tygodniu do posprzątania proszę: Renatę Osyra i Joannę Korczowską, a w przyszłym tygodniu: Renatę Osyra i Renatę Gruca.
2. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Opolu i instytucje
diecezjalne – Bóg zapłać za ofiary na ten cel oraz ofiary na kwiaty do Bożego Grobu,
za tydzień kolekta na potrzeby naszej parafii i kościoła /na energię elektryczną/.
3. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 14.15 bardzo serdecznie zapraszam
na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, odmawiamy również Koronkę do Miłosierdzia.

