
O G Ł O S Z E N I A  P A R A F I A L N E  Dobrze że jesteś: Bracie, Siostro w Chrystusie Panu. Bóg zapłać za dar modlitwy. 

1. Dziś XVIII Niedziela zwykła. Po Mszach świętych odbędzie się poświęcenie pojazdów – ofiarę przeznaczamy dla misjonarzy z naszej parafii 
o. Jana (OMI) i o. Rafała (OFM), którzy głoszą dziś Słowo Boże, dziękujemy za obecność i posługę duszpasterską. Kolekta zgodnie z 
wykazem kurialnym na Seminarium i Instytucje diecezjalne.  

2. W ostatnią niedzielę miesiąca kolekta wraz z wpłatą w Internecie (+ Pan Daniel przekazał wczoraj 200 zł) wyniosła 2.150 zł., Do zapłaty za 
lipiec mamy 2.600 zł, Zabrakło nam na opłaty 450 zł. 

3. Składamy serdeczne podziękowania osobom z Kozub za malowanie i czyszczenie czopów na naszym cmentarzu, Bóg zapłać Panom Józefowi 
i Janowi z Lubnowa za dokończenie remontu drzwi wahadłowych. Bóg zapłać Panu Bernardowi za koszenie trawy przed plebanią. Paniom 
za pomalowanie na nowo ściany przylegającej od wewnątrz i zewnątrz odnowionych drzwi. Proszę sołtysów o ustalenie w tym tygodniu 
dogodnego dnia na koszenie cmentarza. Proponuję sobotę. Prosimy o podstawienie przyczepy na trawę. Jeśli z każdej wioski przyjdzie 10 
osób i będzie nas jak ostatnio łącznie 40 osób, wówczas  max. to 1 godzina i praca skończona. Także na cmentarzu przy wejściu leżą 
przygotowane kije. Prosimy o umieszczenie ich w tych grobach, które są opuszczone a tym samym zaniedbane. Po 25 latach można usunąć 
taki grób. Dzięki temu ułatwimy dbałość o ciągłość miejsc wolnych, koszenie oraz utrzymanie niezbędnego porządku na cmentarzu.  

4. Jutro dzieci i młodzież o godz. 09:00 wyjeżdżają na 4 dni do Wisły na rekolekcje. W imieniu rodziców dzieci wyjeżdżających dziękujemy 
dorosłym, którzy pojadą 3 mikrobusami zawieźć i przywieźć LSO. Dziękujemy firmie z Dobrzenia (za pośrednictwem Pana Krystiana) za 
udostępnienie mikrobusów. Dziękujemy Panu Robertowi z Czarnowąs za przekazanie znów kolejnych pieniędzy 1.000 zł  dla dzieci na 
pokrycie kosztów wyjazdu, opłacone zostanie paliwo dla 3 mikrobusów. Program będzie następujący: spanie do oporu, czyli do 7 rano, aby 
max korzystać z gór. Msza Św., modlitwa, spacery wzdłuż rzeki Wisły, błogosławione zmęczenie przez wyjścia w góry, rowery wodne na 
Jeziorze Żywieckim, zajęcia sportowe, ognisko, Park wodny w Hotelu Gołębiewski, zabawy sportowe , piłka nożna, badminton, paletki, gry 
planszowe, praca w grupach na temat motywacji i ambicji, aby ambicje nie były zbyt niskie bądź nieosiągalne ale aby ambicje młodych były 
mierzalne i sprawdzalne a przez to rozwojowe. Zabieramy: 2 pary butów, obuwie sportowe, okrycie przeciwdeszczowe i przeciwsłoneczne, 
strój kąpielowy, telefon (najlepiej rozładowany, bądź w ogóle), tabletki na choroby lokomocyjną - jeśli ktoś potrzebuje. W dniu wyjazdu 
otrzymają  prezent – niespodziankę otrzymaną przez Pana Kierownika z największego parku liniowego w Beskidach – Dream Park Ochaby. 
Będą mogły korzystać przez dwie godziny z parku liniowego i sprawdzając swoje siły na linach, ruchomych kładkach.  Od poniedziałku do 
czwartku korzystne będzie nie kontaktowanie się z dzieckiem, młodzieżą, aby nie utrudniać w ich samodzielności, ponieważ w młodych kryją 
się głębokie kreatywne pokłady, kiedy przebywają razem.   

5. W tym tygodniu prosimy parafian z Fałkowic o skoszenie trawy wokół świątyni. Szczególnie zachęcamy tych, którzy ani razu nie skorzystali 
aby zadbać o 5 Przykazanie Kościelne – dbać o potrzeby wspólnoty Kościoła. Znów, jeśli na 100 mieszkańców przyjdzie tylko 10 osób  – to 
koszenie wokół kościoła zajmuje max pół godzinki.  Warto zachęcić młodzież w swych domach, tak wiele wyjazdów, spotkań jest dla nich – 
korzystne dla ich przyszłości będzie, aby także się angażowali, w swoją parafię bo za parę lat będą w różnych miejscowościach będą 
przynależeć do parafii i tam będą odpowiedzialni za wiarę i swoje zaangażowanie we wspólnotę. Jeśli tego nie wyniosą z domu i w swojej 
parafii, jako dorosłe osoby nie będą czuć tak podstawowych działań.  

6. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i sobota miesiąca. W I piątek także Święto Przemienia Pańskiego. 
7. Pamiętajmy o Spowiedzi Świętej. Ze względu na hospitalizację odwiedziny chorych – wyjątkowo jutro w poniedziałek jak zawsze od 

godz.10:00. Zgłoszenia w zakrystii. 
8. W I sobotę o 08:00 Godzinki ku czci NMP. Msza św. w int. wspólnoty Żywego Różańca, Wspólnoty Szkaplerznej i  Margaretek o błog, w ich 

rodzinach z podziękowaniem za dar ich wytrwałej modlitwy dla dobra parafii i Kościoła i za postulantkę Justynę 
9. Najbliższe wydarzenia:  

a) W sobotę o godz. 10:00  wyjazd 1 dniowy. Koszt: 50 zł (kawa i lody we włoskiej restauracji Consonni)W programie: Częstochowa 
Jasna Góra – Olsztynek cudowne  widoki na Jurze Częstochowsko – Krakowskiej, gdzie usiądziemy  
i będziemy delektować się dobre kawie i włoskich lodach z Consonni, widokami na tzw. Mały Giewont i Ruiny Zamku. Następnie 
śliczne sanktuarium w Leśniowie – Sanktuarium Królowej Rodzin z rozległym parkiem, ogrodem i ławkami do wypoczywania. Tam 
zjemy obiad i powrót przed Cudowny Obraz Czarnej Madonny. Wyjazd o godz. 09:00 powrót o 22:00. Wiele zyskujemy, każdy wspólny 
wyjazd to nie tylko modlitwa, śpiew, radość wspólnoty,  ale i piękne miejsca które są tak blisko nas. Można wypocząć, zregenerować 
siły, doświadczyć radości, i być przed cudownym Obrazem Matki Najświętszej bo w Jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od 
zła. Zapisy w zakrystii. 

b) UWAGA młodzież i dzieci z LSO: jednodniowa pielgrzymka na Górę św. Anny, która odbędzie się we wtorek 24 sierpnia. W 
nawiązaniu do trwającego Roku św. Jakuba pielgrzymka rozpocznie się od wspólnego pieszego pielgrzymowania. Do wyboru będą 
dwie trasy «Ministranckiego Camino»: z Kamienia Śląskiego (ok. 14 km), wyjście o 9.00; z Poręby (ok. 5 km), wyjście o 10.30. W 
czasie drogi uczestnikom towarzyszyć będą klerycy Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, którzy podzielą 
się świadectwem. W czasie postoju odbędzie się konkurs wiedzy ministranckiej. O 12.30 rozpocznie się spotkanie na Górze św. Anny, a 
w programie:  nabożeństwo do św. Jakuba, konferencja oraz okazja do sakramentu pokuty. O 14.00 Ksiądz Biskup odprawi Mszę św., 
po której zostaną wręczone dyplomy dla wzorowych wieloletnich członków LSO. Udział w pielgrzymce należy bezwzględnie zgłosić 
poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.lso.opole.pl. 

c) Już za 3 tygodnie 21.08. ZDROWIE I PIESZE PIELGRZYMOWANIE TO FAŁKOWICKIE DO ŚW. ROCHA COROCZNE  
ŚLUBOWANIE. Rok temu było nas 120 osób. Przekazujmy sobie w domach i zachęcajcie jeden drugiego, to ślubowana pielgrzymka. 
Policja w Namysłowie i Dobrzeniu, otrzymała pisma przewodnie. 

d) UWAGA: FESTIWAL ŻYCIA MŁODYCH:  (pon –pt) 23-24-25-26-27 sierpień 2021. (więcej na 
www.festiwalzycia.pl) Gdzie?: KOKOTEK nad Jeziorem k/Lublińca. W programie:  impreza integracyjna, DJ 

TOMEK CICHY, warsztaty, czas wolny, bieg Festiwalowicza, KONCERT GOLEC ORKIESTRA, Wieczór 
Uwielbienia Konferencja i panel dyskusyjny, TAU + KS. BARTCZAK - RAPER... jest ok.,  koncert Owca = aby  

młodzież była OK. (Ogromnie Kreatywna)  wiek: 16-35 +  młode małżeństwa i rodziny z całej Polski 
e) Trwają zapisy na pielgrzymkę autokarową 03-04-05 września do Krynicy ze spływem Dunajcem, oraz wjazd na jedyną wieżą 

widokową w Polsce i modlitwą u św. Kingi.  
10. Dzisiaj w I niedzielę miesiąca szafarz zaniesie Komunię Świętą chorym.   
11. W sobotę do sprzątania o 09:00 prosimy rodziny  z Fałkowic, Państwo:  Samulak, Stiler, Handke, Reidak, Mainka, Szeląg, Lempart, Klimas, 

Jastrząb, Gladis. Serdeczne Bóg zapłać za swojskie dary na plebanijny stół. Dziękujemy p. Halinie, p. Grażynie, p. Ewie, za dbałość  
czystość w zakrystii i prezbiterium, paniom florystkom p. Monice p. Magdalenie i p. Katarzynie, Panu Robertowi za troskę o kwiaty wokół 
świątyni.   Jest Nowy List Parafialny z porządkiem na: wyjazdy wakacyjne, ślubowaną pielgrzymkę do Św. Rocha, festiwal dla młodych, 
dożynki, rekolekcje. Kropielnice są już wypełnione wodą święconą. Wchodząc i wychodząc przyzywamy mocy Bożej na nasze ciało i duszę.                  
                                                      Życzymy pięknej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na cały tydzień. 
 


