Ogłoszenia Duszpasterskie
17.06 – 24.06.2018
1.

Bóg Zapłać za obecność i modlitwę oraz za sprzątanie kościoła.

2.

Bóg Zapłać za wszystkie składane ofiary.
• Dziś po Mszy św. zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu.

3.

Głos Matki Bożej
Śnieżnej
Wniebowziętej

W środę wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, a w czwartek NMP Opolskiej.

5.

W następną niedzielę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

Nr 13 / 2018
(17.06 – 01.07.2018)
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Boskiej Śnieżnej
w Dąbrówce Dolnej

Dziś gościmy księdza seminarzystę z Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium
Duchownego w Opolu, który podzieli się z nami świadectwem swojego
powołania. Kolekta zebrana w czasie Mszy św. przeznaczona będzie na potrzeby
opolskiego seminarium duchownego.

4.

Gazetka parafialna

Tel. 77 469 80 58
w nagłych przypadkach:
503 495 341
parafia@matkasniezna.pl
www.matkasniezna.pl

Radomierowice
Dąbrówka Dolna

Wszystkim parafianom oraz gościom życzę opieki Matki Bożej
i błogosławieństwa Bożego na cały tydzień

„Przyjdźcie do mnie wszyscy...”
24.06 – 01.07.2018
1.

Bóg Zapłać za obecność i modlitwę oraz za sprzątanie kościoła.

2.

Bóg Zapłać za wszystkie składane ofiary.
• W uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła (piątek) kolekta przeznaczona
będzie na potrzeby Stolicy Apostolskiej
• W następną niedzielę kolekta przeznaczona będzie na WMSD i instytucje
diecezjalne

3.

W czwartek wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika. W tym dniu
przypada również 46. rocznica ustanowienia diecezji opolskiej.

4.

W piątek obchodzić będziemy uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Wszystkim parafianom oraz gościom życzę opieki Matki Bożej
i błogosławieństwa Bożego na cały tydzień

Ewangelia na XI Niedzielę Zwykłą

 Mk 4, 26-34

Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił
w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak.
Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie.
Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym
porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko
gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz
wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki
podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile
mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko
swoim uczniom.

Ewangelia na Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

 Łk 1, 57-66. 80

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że
Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby
obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego
odpowiedziała: «Nie, lecz ma otrzymać imię Jan». Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim
rodzie, kto by nosił to imię». Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On
zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I wszyscy się dziwili. A natychmiast
otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich
ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło.
A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?»
Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na
pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

NIEDZIELA – 17.06.2018 XI NIEDZIELA ZWYKŁA
9:15 – Msza św.

Za + rodziców Jadwigę i Stefana Gloc, + teściów Genowefę i Leona
Oczkowskich, + syna Kazimierza, Józefa, Bogdana oraz
za + z rodziny i pokrewieństwa.

PIĄTEK – 22.06.2018
16:30 – Okazja do Spowiedzi świętej na zakończenie roku szkolnego
17:00 – Msza św. (szkolna) Intencja wolna

NIEDZIELA – 24.06.2018 UROCZYSTOŚĆ NARODZ. ŚW. JANA CHRZCICIELA
9:15 – Msza św.

Intencja rodziny Sadowski.

Ogłoszenia Duszpasterskie
17.06 – 24.06.2018
1.

Bóg Zapłać za obecność i modlitwę oraz za sprzątanie kościoła.

2.

Bóg Zapłać za wszystkie składane ofiary.
• Dziś po Mszy św. zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu.

3.

Dziś gościmy księdza seminarzystę z Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium
Duchownego w Opolu, który podzieli się z nami świadectwem swojego
powołania. Kolekta zebrana w czasie Mszy św. przeznaczona będzie na potrzeby
opolskiego seminarium duchownego.

4.

W środę wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, a w czwartek NMP Opolskiej.

5.

W następną niedzielę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
Wszystkim parafianom oraz gościom życzę opieki Matki Bożej
i błogosławieństwa Bożego na cały tydzień

NIEDZIELA – 01.07.2018 XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
9:15 – Msza św.

Intencja rodziny Droege.

24.06 – 01.07.2018
1.

Bóg Zapłać za obecność i modlitwę oraz za sprzątanie kościoła.

2.

Bóg Zapłać za wszystkie składane ofiary.
• W uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła (piątek) kolekta przeznaczona
będzie na potrzeby Stolicy Apostolskiej
• W następną niedzielę kolekta przeznaczona będzie na WMSD i instytucje
diecezjalne

3.

W czwartek wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika. W tym dniu
przypada również 46. rocznica ustanowienia diecezji opolskiej.

4.

W piątek obchodzić będziemy uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Wszystkim parafianom oraz gościom życzę opieki Matki Bożej
i błogosławieństwa Bożego na cały tydzień

