Liturgia Święta w Parafii od
11.08.2014 do 17.08.2014 r.
Poniedziałek 11.08 – św. Klary

8.00 /św. Anna/ Za ++ rodziców Karola i Franciszkę Czok, braci
Karola i Pawła, teściów Piotra i Elżbietę Warzecha i za ++ z
pokr. obu stron.
Wtorek 12.08
8.00 /św. Anna/ Za wstaw. św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie
i Boże błog. dla męża Bernarda Lesz w dniu 65 r. urodzin o
Boże błog. dla całej rodziny.
Środa 13.08
8.00 /św. Anna/ I. Za + męża Ludwika Walerus, córkę Teresę,
rodziców z obu stron brata Romana, ++ z pokr. Walerus i
Gawlica. II. Za + Reinholda Starosta w mc po śm.
Czwartek 14.08 – św. Maksymiliana Marii Kolbego
8.00 /św. Anna/ Do Miłosierdzia Bożego za + matkę Klarę Kałuża
z ok. ur., ojca Jana, brata Alfreda i ++ z pokr. obu stron.
12.00 /św. Anna/ Ślub rzymski: Sebastian Lach i Michaela
Bartyla.
Piątek 15.08 – WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

7.00 Za ++ rodziców Jerzego i Agnieszkę Pawleta, teściów
Bronisławę i Stanisława, dziadków, Krystynę, Leona, ++ z pokr.
obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15 /niem./ Za + męża Arnolda Warmer w 6 r. śm., rodziców,
teściów i ++ z pokr. Warmer i Długosz.
9.00 /św. Anna/ Za + męża i ojca Pawła Matyszok w r. śm.,
teściów, rodziców Waleska, dziadków, wujka Ryszarda, szwagra
Józefa, ++ z pokr. oraz w int. rodziny.
9.30 Za + matkę Marię Zowada z ok. ur., ojca Alojzego,
rodziców Balcer, brata Alfreda, siostrę, szwagierkę, szwagrów,
++ z pokr. obu stron i za ++ Urszulę i Józefa Smoleń.
11.00 Za wstaw. Matki Bożej z podz. za łaski, o z drowie i
Boże błog. dla męża Joachima Stellmach w dniu 50 r. urodzin.
16.00 Za + matkę Irenę Grzebielec w 1 r. śm., ojca Jana i
brata Janusza.
Sobota 16.08
8.00 /św. Anna/ Za ++ rodziców Gertrudę i Józefa Borosz, Martę
i Jana Ratuszny, ich rodzeństwo, babcie, dziadków, ++ z pokr.
obu stron i za dusze czyśćcowe.
13.30 /św. Anna/ Ślub rzymski: Jędrzej Mrugała i Aleksandra
Łysiak
16.00 /św. Anna/ Ślub rzymski: Michael Haid i Aleksandra Haid
zd. Kaszubski.
18.00 /niedz./ Z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla
Doroty i Alfreda z ok. r. małż. oraz dla syna z ok. ur..
XX Niedziela Zwykła 17.08 – św. Jacka
7.00. Za ++ Krystynę Jędrzejczyk i Zbigniewa Lewandowskiego w
14 r. śm. oraz za ++ z rodziny Kapłon i Jędrzejczyk.

8.15 /niem./ Za ++ rodziców Jana, Marię i Franciszkę Libawski,
rodzeństwo, męża Józefa, zięcia Rudolfa Klemens i ++ z pokr.
9.00 /św. Anna/ Za ++ rodziców Annę i Edwarda Więcek, ojca
Alfonsa Golomb, ciocię Marię Swoboda i jej męża Wiktora.
9.30 Za ++ rodziców Gertrudę i Jana Świec, Cecylię i Huberta
Cebula, ich rodziców i rodzeństwo i za dusze w czyśćcu
cierpiące.
11.00 Za + męża Pawła Fautsch, rodziców Julię i Stefana Sojka,
teściów Klarę i Wiktora Fautsch, siostrę Alicję z mężem i ++ z
pokr.
16.00 Z podz. za łaski, o z drowie i dary Ducha Świętego dla
córki Anny Wystub z ok. 18 r. urodzin i o Boże błog. dla całej
rodziny.

Uroczystość Wniebowzięcia NMP
1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia NMP. W
Świerklach o g. 15.00 nabożeństwo fatimskie. W naszym kościele
nie będzie nieszporów.
2. W poniedziałek zapraszamy wszystkich parafian do kościoła
św. Anny o g. 18.00, gdzie Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej
Czaja odprawi uroczystą Mszę św. w intencji pracowników
Elektrowni Opole i ich Rodzin. W kościele św. Anny znajduje
się ufundowana przez Elektrownię figura św. Maksymiliana ?
patrona pracowników branży elektrycznej. W kościele
parafialnym nie będzie Mszy św. wieczornej.
3. Jutro wyrusza z Opola Piesza Pielgrzymka na Jasna Górę. W
zakrystii można odebrać znaczki w cenie 15 zł, a dzisiaj
wieczorem o g. 19.30 na parkingu przy plebani przyjmowane będą

bagaże. Opłata za bagaż wynosi 25 zł. Pielgrzymom życzymy
wiele łask Bożych i ich modlitwie polecamy całą naszą parafię.
Ze swej strony zapewniamy o modlitewnej pamięci w Waszej
intencji, abyście wytrwali w drodze i szczęśliwie doszli do
celu.
4. We wtorek czcimy św. Jacka ? kapłana, patrona metropolii
górnośląskiej, w piątek św. Bernarda ? opata i doktora
Kościoła, w sobotę św. Piusa X ? papieża.
5. W czwartek przypada 3 rocznica konsekracji kościoła św.
Anny. Z tej racji zapraszamy w niedzielę o g. 9.00 na
uroczystą Mszę św. kiermaszową, a po południu na nieszpory o
g. 15.00, też do kościoła św. Anny.
6. W przyszłą niedzielę odpust ku czci św. Rocha w Dobrzeniu
Wielkim, a w Kamieniu Śląskim odpust ku czci św. Jacka.
7. Sakrament chrztu św. przyjęła Amanda Niemczyk. Niech Bóg
błogosławi rodzicom i chrzestnym tego dziecka.
8. Zap. przedśl. (II): Marek Polok z Krzanowic i Klaudia
Michalska z Grudzic.
9. W sobotę 11 września planujemy wyjazd autokarem na obchody
kalwaryjskie na Górę św. Anny. Wyjazd nastąpi wcześnie rano,
powrót tego samego dnia w godz. wieczornych. Zapisy
przyjmowane są w zakrystii do dnia 26 sierpnia.
10. Do wieczności odszedł śp. Sebastian Spierewka ? l. 29.
Pokój jego duszy.
11. Dziękujemy za kolektę na Wydział Teol. w Opolu.
Uczestnikom poniedziałkowej pielgrzymki dziękujemy za trud
pielgrzymowania. Rodzinom z Borek za posprzątanie kościoła. W
sobotę o g. 8.00 prosimy do sprzątania rodziny z Krzanowic.
12. Plan modlitwy różańcowej przed wieczornymi Mszami św. wg
Róż:

Wt. ? Niepokal. Poczęcia NMP (O. Hanusik) i M Królowej
Aniołów (U. Czok).
Śr. ? św. Elzbiety (O. Knietsch).
Cz. ? Zwiastowania NMP (K. Świerc).
Pt. ? św. Rocha (E. Matyszok).

Świerklański kościół ma 60
lat
W ?Beczce? nr 12/2009 z 19.08.2009 r. ukazał się artykuł
Józefa Moczko zatytułowany: „Świerklański kościół ma 60 lat”.
Autor artykułu przypomina w nim całą historię kościoła,
od początków jego powstawania, budowę, aż po dzień dzisiejszy.

