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W związku z tym wielkim wydarzeniem jakim jest Misja święta, wypadająca raz na dziesięć lat, BARDZO PROSZĘ o przyozdobienie 
domów kościelnymi flagami (żółto-białą i biało-niebieską). Flagi do nabycia u Ks. Proboszcza w cenie 15 zł (flaga+stylisko). 

M I S J A  Ś W I Ę T A 
Prowadzą Oblaci Maryi Niepokalanej: O. Sławomir Dworek OMI oraz O. Andrzej Kordek OMI 

23 MAJA – SOBOTA  

10.00 Opole -  Katedra Święcenia kapłańskie absolwentów Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu – o godz. 11.00  
wszystkie dzwony naszej Parafii oznajmią moment święceń. 

UROCZYSTOŚĆ  ROZPOCZĘCIA  MISJI  ŚWIĘTEJ 
15 minut przed każdą Mszą św. – nie jest to Msza św. niedzielna – nabożeństwo majowe i do Ducha Świętego   

18.15 Lipowa Msza św. na rozpoczęcie Misji: Za + Mariana Kuziorę (zam. od rodziny z lubelskiego) 

18.15 Karczów Msza św. na rozpoczęcie Misji: W intencji i w intencjach Wojciecha i Anny Olender i Ich dzieci 

19.30 Nowa Jamka Msza św. na rozpoczęcie Misji: W intencji i w intencjach rodziny Ryszarda i Henryka Siembidów stała  

19.30 Dąbrowa Msza św. na rozpoczęcie Misji: W intencji i w intencjach Marii Wygiera z ok. 60. r. ur. i Jej rodziny 

24 maja 2015 r.- NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ  ZESŁANIA  DUCHA  ŚWIĘTEGO 
15 minut przed każdą Mszą św. – nabożeństwo majowe i do Ducha Świętego   

Dziś za pobożne i publiczne odmówienie Veni Creator Spiritus można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 
8.00 Dąbrowa  Msza św. z nauką misyjną: W intencji i w intencjach Anieli Koksanowicz 

9.15 N.Jamka  Msza św. z nauką misyjną: W intencji i w intencjach Rozalii Półtorak i Jej rodziny 

10.30 Lipowa  Msza św. z nauką misyjną: Dziękczynno - przebłagalna w intencji mamy Ireny Grabowskiej  

       oraz jej dzieci, wnuków i prawnuków 

10.30 Karczów  Msza św. z nauką misyjną: Za ++ Dajczak: Władysława i Stefanię, Półtorak: Rozalię i Ludwika i Bernarda  stała 

11.45 Dąbrowa  Msza św. z nauką misyjną:  1) W 1. r. ur. Wiktora Sąsiadek, w intencji i w intencjach Jego rodziców,  

chrzestnych, rodziny i przyjaciół 

2) W intencji i w intencjach Izabeli i Janusza Serotiuk (Ślub 24.05.2014) stała 

Ogłoszenia Parafialne w dniu 24 maja 2015 roku: 
1) Kolekta dzisiejsza na potrzeby Parafii. 
2) O przygotowanie kościoła (proszę o podpis na liście obecności) poprosimy w sobotę 31.05.: DĄBROWA Pani-Zofia-Letka, Rodzina-Grzegorza-i 
Jarosławy-Letkich, Rodzina-Józefa-i Teresy-Stępniów  KARCZÓW Rodzina-Bolesława-i Ewy-Góralów, Rodzina-Tadeusz-i Maria-Czeszkowie  
N.JAMKA Rodzina-Jolanty-Zabawka, Rodzina-Bernarda-Prędki  LIPOWA Rodzina-Teresy-Zadrożnej, Rodzina-Jana-i Bożeny-Wyżykowskich 
3) W niedzielę 02.06. na Górze św. Anny Pielgrzymka Mniejszości Narodowych. 
4) Za tydzień kończymy – zbiórkę odzieży damskiej 

Koniec okresu wielkanocnego – rozpoczyna się Okres zwykły (8 tydzień) 

25 maja - PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA      Służba Dzieci Maryi b.  
30 minut przed każdą Mszą św. – różaniec 

Temat dnia misyjnego:  PROSIMY  POJEDNAJCIE  SIĘ  Z  BOGIEM  
 

8.00 Dąbrowa Msza św. z nauką misyjną: Za ++ Tadeusza Dera (+ 26.04.2006 r.) i rodziców z obu stron 

9.15 Dąbrowa - kościół Msza św. dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum na rozpoczęcie Misji z nauką misyjną: Za ++ z rodzin Bil, Buczny,  

Sonnek i Sopa oraz za + Urszulę Niesporek stała 

10.00 Kamień Śl. DIECEZJALNY DZIEŃ MODLITW ROLNIKÓW 

18.15 Lipowa Msza św. z nauką misyjną: W intencji i w intencjach Stanisławy Genda Po Mszy św. nabożeństwo pokutne dla wszystkich. 
18.15 Karczów Msza św. z nauką misyjną:  zam. Tekla Wojtyna stała Po Mszy św. nabożeństwo pokutne dla wszystkich. 
19.30 N.Jamka Msza św. z nauką misyjną: Za ++ z rodziny Cybulski i Litwiniec stała Po Mszy św. nabożeństwo pokutne dla wszystkich. 
19.30 Dąbrowa Msza św. z nauką misyjną: 1) Za + Eugenię Olender w  r. narodzin do wieczności (+ 25.05.2010 r.)stała  

2) Za ++ rodziców Jadwigę (+25.05.2015 r.) i Stanisława Boguszewskich i z rodziny stała Po Mszy św.  
nabożeństwo pokutne dla wszystkich. 

26 maja – WTOREK - św. Filipa Nereusza, prezbitera – DZIEŃ MATKI 
Temat dnia misyjnego:  DROGĄ  PRZYKAZAŃ  DO  SZCZĘŚLIWEJ  WIECZNOŚCI  

 

8.00 Dąbrowa Msza św. z nauką misyjną: Za ++ Pawła i Elżbietę Muras stała  

9.15 Dąbrowa - kościół  Spotkanie dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum z nauką misyjną. 
18.15 Lipowa Msza św. z nauką misyjną: W intencji i w intencjach Stefana i zmarłej Ingeborgi Mazurków oraz Ich dzieci i  

wnuków stała Po Mszy św. nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarz. 
18.15 Karczów Msza św. z nauką misyjną: 1) Za ++ Urszulę i Jana Kozok oraz z rodziny Kozok i Kurpiers stała  

2) Za zmarłą (zam. M.Olszewska)  Po Mszy św. nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarz. 



~ 3 ~ 
 

19.30 N.Jamka Msza św. z nauką misyjną:  Za ++: mamę Janinę Dulęba, siostrę Teresę, siostrzeńca Grzegorza i szwagrów Jana  

i Władysława Po Mszy św. nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarz. 
19.30 Dąbrowa Msza św. z nauką misyjną: Za + Ojca Krzysztofa Kopeć OMI   
Oblat zmarł nagle we wtorek 10 lutego na plebanii parafii pw. św. Michała Archanioła w Siołkowicach Starych w powiecie opolskim. 
O. Krzysztof Kopeć odszedł do Pana w 53. roku życia, 33. roku powołania zakonnego i 27. roku kapłaństwa. Urodził się 27 maja 1962 r. w 

Kocku na Podlasiu. Tam wychował się i zdał maturę. Nowicjat rozpoczął we wrześniu 1981 r. na Świętym Krzyżu. W 
1982 r. złożył pierwsze śluby zakonne, a 8 września 1986 r. śluby wieczyste. Święcenia diakonatu  
przyjął z rąk bp. S. Napierały 17 czerwca 1987 r., a rok później prezbiteratu z rąk abp. J. Stroby.  
Pracował przez cztery lata jako wikariusz w Siedlcach, a następnie w Iławie, gdzie od 1992 r. był  
ekonomem, rekolekcjonistą oraz zastępcą przełożonego. Jako misjonarz ludowy głosił wiele misji, rekolekcji – 
między innymi w naszej dąbrowskiej Parafii, prowadził animacje misyjne oraz zastępował  
okolicznych proboszczów m.in. w Bodzanowie, Łebie, Gorzowie Wielkopolskim i od 2007 r. w  

Lublińcu. Po Mszy św. nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarz. 
27 maja - ŚRODA – św. Augustyna z Canterbury, biskupa 

Temat dnia misyjnego:  DZIEŃ  RODZIN  I  SPOWIEDZI   
 

8.00 Dąbrowa Msza św. z nauką misyjną: W intencji i w intencjach rodziny Gerc 

9.15 Dąbrowa - kościół Msza św. dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum na zakończenie Misji z nauką misyjną: W intencji i w intencjach  

Szymona, Kamili, Marcela i Karoliny (zam. Babcia Józefa Burzyńska) 

do godz. 13.30 na placu/parkingu przy kościele w Dąbrowie – zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego 
18.15 Lipowa Msza św. z nauką misyjną: W intencji i w intencjach Wernera i Hedwig Tiffert, Ich rodzinę i za ++ z rodziny  

Tiffert i pokrewieństwa stała W czasie Mszy św. odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. 
18.15 Karczów Msza św. z nauką misyjną: Za ++ rodziców Pawła i Agatę Kasperek, Józefa i Gertrudę Angel, Annę Angel oraz 

 z rodziny Angel i Kasperek W czasie Mszy św. odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. 
19.30 N.Jamka Msza św. z nauką misyjną: Za + męża Stanisława Sukiennika (+ 27.05.2013 r.)stała W czasie Mszy św. odnowienie 

 przyrzeczeń małżeńskich. 
19.30 Dąbrowa Msza św. z nauką misyjną: Za ++ Bronisławę Gierc i Stanisławę Majkut i ich rodziców W czasie Mszy św.  

odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. 
28 MAJA – CZWARTEK – ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO i WIECZNEGO KAPŁANA 

Temat dnia misyjnego:  WDZIĘCZNI  ZA  DAR  EUCHARYSTII  I  KAPŁAŃSTWA  
 

8.00 Dąbrowa Msza św. z nauką misyjną: Za ++ rodziców Stefanię i Andrzeja Gerc i pokrewieństwo z obu stron 

18.15 Lipowa Msza św. z nauką misyjną: Za ++ z rodziny Daszkiewicz: Jana i Rozalię oraz Ich rodzeństwo Po  
Mszy św. nabożeństwo eucharystyczne. 

18.15 Karczów Msza św. z nauką misyjną: W intencji i w intencjach rodziny Kocot stała Po Mszy św. nabożeństwo  
eucharystyczne z procesją. 

19.30 N.Jamka Msza św. z nauką misyjną:  W intencji i w intencjach Jana i Iwony Bienek oraz Ich dzieci Kacpra i  

                                           Mateusza Po Mszy św. nabożeństwo eucharystyczne z procesją. 
19.30 Dąbrowa Msza św. z nauką misyjną: Za ++ Jacka Szyszko w r. śmierci oraz rodziców stała Po Mszy św. nabożeństwo  

eucharystyczne z procesją. 
29 maja – PIĄTEK – św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy 

Temat dnia misyjnego:  DZIEŃ  POJEDNANIA 
 

8.00 Dąbrowa Msza św. z nauką misyjną: Za + Kazimierza Ciesińskiego 

18.15 Lipowa Msza św. z nauką misyjną: 1) Za + Ks. Franciszka Piontka  
2) Za zmarłych z rodziny Kubów: Tekla, Józef oraz Genowefa Forst Po Mszy św. nabożeństwo przebłagalne. 

18.15 Karczów Msza św. z nauką misyjną: O błogosławieństwo Boże, szczególnie o zdrowie w rodzinie Solorz   Po Mszy św.  
nabożeństwo przebłagalne. 

19.30 N.Jamka Msza św. z nauką misyjną: W intencji i w intencjach Aleksandry Kaszuba, Jej dzieci, wnuków i prawnuków 

 Po Mszy św. nabożeństwo przebłagalne. 
19.30 Dąbrowa Msza św. z nauką misyjną: Za ++ Marię i Adama Polikowskich oraz Mariannę i Franciszka Gonerów stała Po 

 Mszy św. nabożeństwo przebłagalne. 
30 maja – SOBOTA – św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika lub św. Zdzisławy 

Temat dnia misyjnego:  TOBIE  MATKO  POWIERZAMY  CHORYCH  I  CIERPIĄCYCH  
 

9.00 Dąbrowa Msza św. z nauką misyjną: W intencji i w intencjach starszych, samotnych i schorowanych całej 

parafii – z udzielaniem Sakramentu Chorych i „błogosławieństwem lourdzkim”.  
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Przed Mszą św. - Sakrament Pokuty i Pojednania (proszę o dowiezienie chorych i starszych do kościoła w Dąbrowie a jeżeli nie 
byłoby transportu, to proszę o zgłoszenie zapotrzebowania na transport w zakrystii, najpóźniej w piątek wieczór). 
Po Mszy św. - Sakramentalne odwiedziny chorych i starszych w domach – odwiedzimy tych,którzy zostaną wcześniej 
zgłoszeni (najpóźniej w piątek wieczór) oraz tych, którzy przyjmują Komunię św. w pierwsze piątki miesiąca (godziny inne niż 

zwykle: Sokolniki – ok. 10.15, Dąbrowa – ok. 10.30, Ciepielowice – ok. 11.00,Jamka – ok. 10.25, Lipowa – ok. 10.35, Karczów – ok. 11.15.  
 

17.00 Dąbrowa Nabożeństwo dla rodzin oczekujących potomstwa i dla rodzin z dziećmi do lat 6 oraz błogosławieństwo  
 

18.15 Lipowa Msza św. (nie jest to Msza św. niedzielna) z nauką misyjną: 1) W intencji i w intencjach Mamy Stefanii Krukowskiej 

2) Za ++ rodziców Antoniego Dziedzic oraz Praksedę i Zygmunta Zadrożnych 

18.15 Karczów Msza św. (nie jest to Msza św. niedzielna) z nauką misyjną: O błogosławieństwo Boże, szczególnie o zdrowie w rodzinie  

Haliny i Jana Wojciechowskich oraz Ich dzieci 

19.30 N.Jamka Msza św. (nie jest to Msza św. niedzielna) z nauką misyjną: W intencji i w intencjach Stanisława Stępnia 

19.30 Dąbrowa Msza św. (nie jest to Msza św. niedzielna) z nauką misyjną: 1) O pracę dla bezrobotnych zgodną z Wolą Bożą 

2) W intencji i w intencjach rodzin Pośliński, Bienek, Stec stała Po Mszy św. nabożeństwo ofiarowania Parafii Matce Bożej. 
31 maja 2015 - NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ  NAJŚWIĘTSZEJ  TRÓJCY 

15 minut przed każdą Mszą św. – nabożeństwo majowe oraz ku czci Trójcy Przenajświętszej 

ZAKOŃCZENIE  MISJI  ŚWIĘTEJ 
8.00 Dąbrowa Msza św. z nauką misyjną: Za ++ z rodziny Nitsche oraz Marię Hubrich stała Po Mszy św. procesja 
    pod krzyż misyjny: poświęcenie krzyża, modlitwy (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych), odpust i adoracja krzyża. 
9.15

  
N.Jamka  Msza św. z nauką misyjną:  Za++ dziadków z rodziny Fras, Kocik, Bienek i Mateja stała Po Mszy św.  

procesja pod krzyż misyjny: poświęcenie krzyża, modlitwy (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych), odpust i adoracja krzyża. 
9.45 Lipowa Msza św. z nauką misyjną: Za ++ z rodzin Tereszkiewicz, Hadryś, Marczakiewicz oraz o błogosławieństwo Boże 

 dla Antoniny Marczakiewicz z ok. r. ur. i Jej rodziny Po Mszy św. procesja pod krzyż misyjny: poświęcenie krzyża, 
modlitwy (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych), odpust i adoracja krzyża. 

10.30 Karczów Msza św. z nauką misyjną: Za ++: rodziców Jadwigę i Józefa Drozd, rodzeństwo, Marię Olender oraz o błog.  

Boże, szczególnie zdrowie, w rodzinie Olender i Gorol (zam. Maria Olender) stała Po Mszy św. procesja pod krzyż  
misyjny: poświęcenie krzyża, modlitwy (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych), odpust i adoracja krzyża. 

11.45 Dąbrowa Msza św. z nauką misyjną: Za ++ rodziców Stanisławę i Mariana Mihułka oraz dziadków z obu stron stała  
(Chrzest: Witold, Piotr Daszkiewicz) Po Mszy św. procesja pod krzyż misyjny: poświęcenie krzyża, modlitwy 

(odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych), odpust i adoracja krzyża. 
1) Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Misji Misjonarzy Oblatów. Po Mszy św. na cele dobroczynne.  

2) O przygotowanie kościoła (proszę o podpis na liście obecności) poprosimy w sobotę 06.06.: DĄBROWA Pan-Andrzej-Gawiński, 
Rodzina-Jana-i Zofii-Chmielewskich, Rodzina-Bogusława-i Krystyny-Dziedziców  KARCZÓW  Pan-Henryk-Kwiatek, Rodzina-Piotra-
i Krystyny-Bieniów, Rodzina-Zygmunta-i Heleny-Krzyszkiewiczów  N.JAMKA Rodzina-Marka i Małgorzaty Brzozowskich, Rodzina-      
                                      Barbary-Porządnej  LIPOWA Rodzina-Romana-i Krystyny-Kuszajów, Pani-Krystyna-Kuszaj 
                                     3) W przyszłą sobotę (06.06), w Dąbrowie, w kościele - NAUKA PRZEDCHRZCIELNA – po Mszy św.  

                                     4) Na Górze św. Anny, w niedzielę, 07 czerwca, Pielgrzymka Sołtysów i Rad Sołeckich  
                                     5) Termin Opolskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę: Strumień nyski – 16 - 22 sierpnia. 
                                     6) Dzisiaj kończy się okres Sakramentu Pokuty i Pojednania i Komunii Wielkanocnej. 
MODLITWA  PRZED  MISJĄ  ŚWIĘTĄ – proszę o jej częste odmawianie  
Boże, nasz Ojcze, który tak umiłowałeś świat, że zesłałeś mu swego Syna, by odnowił zerwaną przez 
grzech łączność ludzi z Tobą, dziś tą samą miłością powodowany, pragniesz Go nam w szczególny sposób 
posłać w słowie misjonarzy. 
Spraw łaskawie, aby nasz umysł uznał w Nim najwyższą prawdę, wolę, jedyną drogę, a serce najgłębszy 
sens i najtrwalszą radość życia. Spraw więc, byśmy przyjęli całą Jego Osobę całym swoim jestestwem. 
Wszak nazwał się nie tylko Prawdą, ale Drogą i Życiem, i przyszedł wypełnić nie tylko nasz umysł, wolę i 
serce, ale całe nasze życie i wieczność. 
Oby w naszej parafii nie było nikogo, kto pozostałby głuchy na Jego Słowo i oporny na działanie Jego 
miłości i łaski. Oby Misja święta przyniosła każdemu z nas największy skarb, którego świat dać nie może: 
pokój sumienia, rodzinom miłość i zgodę, parafii jedność i przedsmak Twojego Królestwa, Kościołowi nowe 
błogosławieństwa. 
Duchu Święty przez którego działa Ojciec i w którym spotyka się z nami Syn, odnów nas i oblicze naszej 
parafii na pokrzepienie serc i większą chwałę Trójcy Przenajświętszej. Amen. 


