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chowaniu obowiązujących przepisów tj. posiadanie maseczki zakrywają-

cej usta i nos oraz zachowanie dystansu 2 metrów od następnej osoby. 

● Adoracja Najświętszego Sakramentu:  w poniedziałek i czwartek od 

g.8.30-9.00 ; w środę i piątek od 14.30-15.30 ; wtorek i sobota od g.17.00 

● W poniedziałek i sobotę modlitwa różańcowa o powstrzymanie epide-

mii o g.17.45 w ramach nabożeństwa majowego, w pozostałe dni tygo-

dnia oprócz niedzieli o g.20.30 

● Kancelaria parafialna jest czynna od wtorku do piątku po Mszy św. w 

kościele. W sprawie uzyskania różnych potrzebnych zaświadczeń proszę 

o wcześniejszy kontakt telefoniczny (t.77 474 55 06).  

● Dziękuję paniom, które w tym tygodniu z własnej inicjatywy pracowa-

ły przy uporządkowaniu terenu wokół naszego kościoła, a p. Markowi za 

skoszenie trawy. 
*   *   * 

 

Złota myśl tygodnia  

           Maryja jest królową Wszechświata i jako Matka Króla 
Królów, siedząc w pokorze na tronie Najwyższego, chce jeszcze 
wybłagać od Niego kolejne fiat miłosierdzia i przebaczenia dla 

biednej, grzesznej ludzkości.                 

                                                                                          (ks. Dolindo Ruotolo) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Na wesoło                  

- Mamo – prosi chłopiec – daj mi 5 złotych dla biednego staruszka, który zawsze stoi 
przed szkołą. Ksiądz na lekcji religii mówił, że powinniśmy spełniać dobre uczynki. 
- Chętnie ci dam. Proszę, masz tu pieniądze. Cieszę się, że masz dobre serce. Ale czy 
ten starszy pan nie mógłby pracować? 
- On pracuje. 
- A co robi? 
- Sprzedaje lody. 

Nr konta (ofiary w ramach tzw. kolekty)   87 1090 2138 0000 0005 5600 0870  

Nr konta ( na remont dachu kościoła)       26 1020 3668 0000 5802 0528 1730 
„Gazetka parafialna ANNALES jest wydawana przez parafię św. Anny Samotrzeciej w Opolu-Chmielowicach 
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej”.  

                                                                                    24.05.2020 – 21/1478 

  

 

 

 

 

 

 

 

ŻYCIE RELIGIJNE PARAFII CHMIELOWICE * 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW *  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Refleksja  

    Jezus odchodzi, wstępuje do nieba, to znaczy powraca do Ojca, przez 

którego został posłany na świat. Wykonał swoje zadanie, a teraz wraca do 

Ojca. Ale nie jest to rozłąka, ponieważ pozostaje On z nami na zawsze, w 

nowy sposób. Przez swoje wniebowstąpienie zmartwychwstały Pan przy-

ciąga spojrzenie apostołów - a także nasze spojrzenie - ku wyżynom nie-

ba, aby nam ukazać, że celem naszego pielgrzymowania jest Ojciec. On 

sam nam powiedział, że odjedzie, aby przygotować nam miejsce w nie-

bie. Jednakże Jezus pozostaje obecny i interweniuje w ludzkie dzieje po-

przez moc i dary swego Ducha; jest u boku każdego z nas - nawet jeśli 

nie widzimy Go oczyma, On jest obecny! Towarzyszy nam, prowadzi 

nas, bierze nas za rękę i podnosi, gdy upadamy. Jezus zmartwychwstały 

jest blisko chrześcijan prześladowanych i dyskryminowanych; jest blisko 

każdego cierpiącego mężczyzny i kobiety. Jest blisko nas wszystkich.        

   Jezus, wracając do nieba, niesie z sobą dar dla Ojca. Jaki to jest dar? Są 

nim Jego rany. Jego ciało jest przepiękne, bez sińców, bez śladów biczo-

wania, ale zachowały się na nim rany. Kiedy wraca do Ojca, pokazuje Mu 

rany i mówi: „Spójrz, Ojcze, to jest cena przebaczenia, które dajesz”. A 

kiedy Ojciec widzi rany Jezusa, zawsze nam przebacza, nie dlatego, że 

jesteśmy dobrzy, ale dlatego, że Jezus za nas zapłacił. Widząc rany Jezu-

sa, Ojciec staje się bardziej miłosierny. To jest właśnie wielkie dzieło, 

jakiego dokonuje dziś Jezus w niebie: ukazuje Ojcu cenę przebaczenia - 

swoje rany. Ale Jezus jest obecny także poprzez Kościół, który On posłał, 

aby kontynuował Jego misję. Ostatnie słowo Jezusa do uczniów to pole- 
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cenie wyjścia: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody”. Jest to kon-

kretny nakaz! Wspólnota chrześcijańska jest wspólnotą „wychodzącą”, 

„wyruszającą”. Więcej, Kościół narodził się jako „wychodzący”. Powie-

cie: ale są przecież wspólnoty klauzurowe? Tak, także one, ponieważ 

nieustannie „wychodzą” modlitwą, sercem otwartym na świat, na Boże 

perspektywy. A osoby w podeszłym wieku i chorzy? Także oni - przez 

modlitwę i zjednoczenie z ranami Chrystusa. 

Papież Franciszek 
 

Porządek Mszy św. i nabożeństw 
Niedziela 24.05.2020 – Rok A   Wniebowstąpienie Pańskie  

PONIEDZIAŁEK 25.05.20r.  
  8.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu   
  9.00 – W intencji mamy Marianny z okazji Dnia Matki 

WTOREK 26.05.20r. św. Filipa Neri,prezbitera – wspomnienie     
17.45 – Nabożeństwo majowe z nowenną do Ducha Świętego 

18.30 – 1). W intencji wszystkich Matek w dniu ich święta 

             2). Za ++ rodz. Buhl i Serwotka,4 braci, siostrę, szwagierki  

             i szwagra 

ŚRODA 27.05.20r. 
17.45 – Nabożeństwo majowe z nowenną do Ducha Świętego 

18.30 – Za ++ rodz. Anielę i Jana Kamińskich, Annę i Juliana Janickich,  

             Jana Bryja oraz ++ z pokrewieństwa  

CZWARTEK  28.05.20r. św.Urszuli Ledóchowskiej,dziewicy   
  8.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu  

  9.00 – Za++siostrę Janinę Krajewską w rocz. śm. i jej męża Władysława  

             oraz córkę Wioletę          

17.00 – 1). Za++Joannę i Pawła Kandziora,Jana i Marię Knosala, Brygidę  

             i Waltera Borman, szwagra Wiktora, kuzynkę Helenę i jej męża  

             Józefa   

            2). O błog. Boże i zdrowie dla Leokadii Kalinowskiej z ok.70 r.ur. 

17.45 – Nabożeństwo majowe z nowenną do Ducha Świętego 

PIĄTEK  29.05.20r.   
17.45 – Nabożeństwo majowe z nowenną do Ducha Świętego 

18.30 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o radość wieczną dla duszy  

             + mamy Marty Henek  
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SOBOTA 30.05.20r. Wigilia Zesłania Ducha Świętego   
17.45 – Różaniec w int. zatrzymania epidemii oraz nabożeństwo majowe 

18.30 – Za ++ rodziców Józefę i Marcina Sykulskich, Anielę i Ryszarda  

             Nagoda, 3 braci, siostrę, dziadków oraz wszystkich krewnych z  

             tych rodzin 

NIEDZIELA 31.05.20r. – Urocz. Zesłania Ducha Świętego     
  7.30 – Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBNP z podziękowaniem za  

             otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w rodzi- 

             nie Sordon 

  9.30 – Za ++ teściów Ferdynanda i Melanię Krenc ich syna Ferdynanda,  

             2 siostry teściowej, jej szwagra oraz ++ z rodzin Krenc, Delich,  

             Przybyłko, Wicher i pokrewieństwo z obu stron              

11.00 – Dziękcz.-błag. w int. Krystyny i Jerzego Tiszbierek z okazji   

             50 rocznicy Sakramentu Małżeństwa 

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo do Ducha Św.  
 

Ogłoszenia duszpasterskie 

● Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, zapraszam o 

g.15.00 na Koronkę do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo majowe.  

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafialne, za złożone 

ofiary oraz wpłacone na konto bankowe, bardzo dziękuję.  

● Zgodnie z dekretem Ks. Biskupa Opolskiego, nadal obowiązuje limit 

osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych, jedna osoba na 10m2 

powierzchni kościoła czyli 45 osób. Stojący na zewnątrz kościoła przy-

stępują do Komunii św. po zakończeniu Mszy św. 

● Od poniedziałku do soboty zapraszam do udziału w nabożeństwach 

majowych w kościele (limit 45osób). Podczas nabożeństw Nowenna 

przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 

● Nadal zawieszona jest posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. 

(mogą służyć przy ołtarzu, ale nie powinni rozdawać Komunii św.). Licz-

ba posługujących przy ołtarzu, nie jest wliczana do liczby osób mogących 

brać udział w obrzędach na podstawie metrażu kościoła. Posługujący po-

winni zasłaniać usta i nos, a stojąc przy ołtarzu lub przy poczcie sztanda-

rowym zachować zasadę dystansowania się. 

● Okazja do  Sakramentu Pokuty od wtorku do soboty pół godziny 

przed nabożeństwem majowym,w czwartek od 16.30. Przypominam o za- 


