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Za tydzień w IV Niedzielę Wielkiego Postu kolejna odsłona naszych tzw. 
„Niedzielnych Rekolekcji Parafialnych”.  

Temat: Pokarm doczesny – marnotrawione zasoby żywności (czas do-
statku w domu Ojca, rozrzutność młodości, doświadczenie głodu, od-
powiedzialność za potrzebujących). 

     Rekolekcje prowadzi ks. Prof. Stanisław Rabiej pracownik naukowo-
dydaktyczny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.  

*        *        * 

Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci z naszej szkoły odbędą się w 

dniach:  25, 26 i 27.03. a poprowadzą je:  ks. Piotr Burczyk z Nysy 

i siostry zakonne z Opola. 
 

*        *        * 

 

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 2019 
     Co to jest duchowa adopcja? 
     Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Za-
grożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, 
pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa 
dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobi-
stą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga 
Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zo-
bowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. 
     Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i uczynkowego 
wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wstawiennic-
two o pomoc w ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego 
przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Trwa przez okres 9 
miesięcy. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

„Gazetka parafialna ANNALES jest wydawana przez parafię św. Anny Samotrzeciej w Opolu-
Chmielowicach i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty 
parafialnej”. 
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ŻYCIE RELIGIJNE PARAFII CHMIELOWICE * 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW *  

OGŁOSZENA DUSZPASTERSKIE 

 

Refleksja  

 „I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony 
w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. 
Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu 
na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” 
Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go 
i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go 
wyciąć”». 
     Uczniowie Chrystusa muszą jasno opowiedzieć się za swoim Mistrzem. Nie 
tylko formalnie, ale całym swoim sercem. Samo bycie drzewem w ogrodzie 
Pana nie wystarczy. Trzeba jeszcze wydać owoce. Jeśli Bóg mówi, trzeba Go 
posłuchać. To główna myśl  Ewangelii III Niedzieli Wielkiego Postu. 
     P. Jezus – gdy mówi o śmierci jakichś ludzi składających ofiary i zawaleniu 
się wieży, pod której gruzami też zginęli ludzie –  odrzuca mniemanie, iż nie-
szczęście jest Bożą karą. Zapowiada jednak, że tego, kto się nie nawróci spotka 
w końcu kiedyś kara.  
      W przypowieści o nieurodzajnym drzewie figowym, nie chodzi o to, że Bóg 
jest niecierpliwy i w końcu człowieka nieprzynoszącego dobrych owoców suro-
wo ukarze. Byłoby to sprzeczne z tym co P. Jezus powiedział trochę wcześniej. 
Chodzi o uzmysłowienie, że czas każdego człowieka jest ograniczony. I wcze-
śniej czy później będzie musiał P. Bogu zdać sprawę ze swoich czynów. Choć 
P. Bóg jest dobry i cierpliwy, a Chrystus wstawia się za nami u Ojca, dzień sądu 
(tego po śmierci) niechybnie nadejdzie. Jeśli chrześcijanin nie wyda dobrych 
owoców, spłonie… 
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Porządek Mszy św. i nabożeństw 
III Niedziela Wielkiego Postu  24.03.2019 – Rok C 

PONIEDZIAŁEK 25.03.19r. Zwiastowanie Pańskie-uroczstość 
  9.00 – Nauka rekolekcyjna dla kl. V - VIII 
10.30 – Nauka rekolekcyjna dla kl. I – IV 
18.30 – Za Parafian 

WTOREK 26.03.19r.  
  9.00 – Nauka rekolekcyjna dla kl. I – IV 
10.30 – Nauka rekolekcyjna dla kl. V - VIII 
18.15 – Nabożeństwo do św. Anny 

18.30 – Za + męża Stefana Skiba w I rocz. śmierci 

ŚRODA 27.03.19r.  
10.00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji szkolnych 

18.15 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

18.30 – Za ++ rodz. Annę i Edmunda Kulpa, dziadków Marię i Jana  

             Zawada, Balbinę i Andrzeja Kulpa 

CZWARTEK  28.03.19r.   
  8.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu  

  9.00 – O Boże błog. i zdrowie dla Józefa i Waltraudy Grund oraz dla  

             dzieci i wnuków 

17.00 – SZKOLNA: Za ++ z rodzin Kalinowskich i Kabara 

PIĄTEK  29.03.19r.   
18.00 – Droga Krzyżowa 

18.30 – Dziękcz.-błag. w int. Doroty Wocka w kolejną rocz. urodzin 

SOBOTA 30.03.19r. 
  8.00 – Za wszystkich Parafian ++ w miesiącu marcu  

18.15 – Nabożeństwo do NMP 

18.30 – O błog. Boże i zdrowie dla Cecylii i Józefa Wocka oraz dla  

             dzieci i wnuków  

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  31.03.19r.   
  7.30 – O Boże błogosławieństwo., opiekę i zdrowie dla Dominiki  

             Strzępek z ok. 14 rocz. urodzin 
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- Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia, ks. Piotr Bałos, zaprasza 

wszystkich Pracowników Służby Zdrowia na Wielkopostny Dzień 

Skupienia z udziałem Ks. Bpa A. Czai w klasztorze sióstr Elżbietanek 

w Nysie, ul. Sobieskiego 7, który odbędzie się 12.04.2019r. Rozpoczę-

cie o godz. 19.00 i przewidywany czas zakończenia około godz. 22.00. 

Zgłoszenie uczestnictwa do 5 kwietnia na adres: x_pierre@wp.pl. 

- Zwyczajem lat ubiegłych pod koniec Wielkiego Postu Biskup Opolski 

zaprasza na spotkanie modlitewne osoby żyjące po rozwodzie w związ-

kach niesakramentalnych. Odbędzie się ono 14.04.2019r. o godz. 14.00 

w katedrze w Opolu. 

- Wielkopostne Wieczory u Aleksego. Zapraszamy w każdą środę od 

1915- 2030 do kościoła św. Aleksego w Opolu (ul. Szpitalna 17). W pro-

gramie: modlitwa psalmami, rozważanie (prowadzone przez ciekawych 

gości z różnych miejsc Polski i świata); adoracja Najśw. Sakramentu i 

błogosławieństwo. To dobra okazja, aby w środku tygodnia oderwać się 

od wiru zajęć, natłoku spraw i w ramach wielkopostnej pokuty trwać 

przed Panem oraz wsłuchiwać się w Jego Słowo. 

 

 

 Czy pójdę na rekolekcje wielkopostne? 
  

     W czasie Wielkiego Postu warto wziąć udział w rekolekcjach. Za-
trzymać się na chwilę, wyciszyć i pomyśleć. Spotkać Boga i spotkać się 
sam na sam ze sobą. Rekolekcje wielkopostne to czas próby, czas lekcji 
i czas kiedy stajemy się lepsi.  W czasie rekolekcji wielkopostnych warto 
przeczytać coś, co pomoże inaczej myśleć, inaczej zobaczyć bliźniego i z 
nim się pojednać.   
     Rekolekcje mają dodać sił, odwagi, otuchy i nadziei, pomóc zoba-
czyć, że inny jest świat, inna rzeczywistość, inni są ludzie, i przeżyć 
prawdziwe nawrócenie. 
     Podczas rekolekcji wielkopostnych można „załatwić” wiele spraw nie 
tylko z P. Bogiem, ale i ze współmałżonkiem, z rodzicami, z dziećmi i 
bliźnimi. Rekolekcje są po to, aby wyprostować to wszystko, to dni, 
które są nam dane na uleczenie duszy. 

*        *       * 

mailto:x_pierre@wp.pl
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  9.30 – SUMA: O Boże błog. i zdrowie dla Edeltraudy z ok. urodzin za  

             wstawiennictwem św.Anny i św.Józefa oraz dla synów Marcina  

             i Waldemara, ich dzieci, wnuków oraz za całą rodzinę Dziuk 

11.00 – 1). O błog. Boże i zdrowie dla Hani i Łukasza Świgut w rocz.ur. 

             i dobre przygotowanie Łukasza do Sakramentu Bierzmowania    

             2). Chrzest św.: Pietruszewska Alicja, Szymon Ćwirzeń oraz w       

             dniu 30 urodzin Patrycji Ćwirzeń 

16.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

Ogłoszenia duszpasterskie 
● Dzisiaj III Niedziela Wielkiego Postu – w naszej Parafii trwają tzw. 

„Niedzielne Rekolekcje”. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na po-

trzeby parafialne za tydzień dla ks. Rekolekcjonisty. Na Misyjne Dzieło 

Pomocy Ad Gentes zebraliśmy 1530zł. Za wszystkie ofiary składam 

serdeczne Bóg zapłać. Dzisiaj w ramach akcji charytatywnej „Pola na-

dziei” młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu, kwestuje 

przed naszym kościołem na rzecz Domowego Hospicjum dla dzieci w 

Opolu. 

    O g.1600 zapraszam wszystkich na Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-

nym. Dzisiaj o g.1800 zapraszam na spotkanie w ramach naszych Reko-

lekcji Parafialnych młodzież: z klasy VIII , ze szkół średnich i studiują-

cą.  

● Przypominam, że przykazanie kościelne zobowiązuje nas do po-

wstrzymania się od udziału w zabawach w okresie Wielkiego Postu. 

● Podczas niedzielnych rekolekcji zachęcam do skorzystania z Sakra-

mentu Pokuty. W tygodniu okazja do Spowiedzi św. zawsze pół godzi-

ny przed nabożeństwem. Korzystajmy często z Sakramentu Pokuty, by 

trwać w stanie łaski uświęcającej. 

● W poniedziałek 25.03. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień 

Świętości Życia, Msza św. o g.1830, w tym dniu mamy okazję podjąć 

dzieło tzw. „Duchowej Adopcji”. Informacje na ten temat znajdziemy 

na str. 6 oraz na stoliku z gazetami.  

● W poniedziałek po Mszy św. spotkanie dla rodziców dzieci I komu-

nijnych. Obecność obowiązkowa. 

● W czwartek o g.1700 Msza św. szkolna.  

● W piątek zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych na Drogę Krzyżową  

o g.18.00 Przypominam, że za udział w nabożeństwach wielkopostnych 
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możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

● W piątek 29.03. o g.19.30 w Remizie strażackiej w Żerkowicach od-

będzie się spotkanie organizacyjne z okazji 90-lecia istnienia OSP Żer-

kowice i tegorocznych dożynek parafialnych. Zapraszam: przedstawi-

cieli OSP Żerkowice, Parafialną Radę Duszpasterską, przedstawicieli 

Rady Dzielnicy Żerkowice i Rady Dzielnicy Chmielowice oraz Towa-

rzystwa Przyjaciół Chmielowic.  

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

sprawie uzyskania różnych potrzebnych zaświadczeń proszę o wcze-

śniejszy kontakt telefoniczny (t.77 474 55 06). 

●  Zbiórka dla wszystkich ministrantów w sobotę o g.9.00 

● Bardzo dziękuję kolejnej grupie Parafian, za posprzątanie naszego 

kościoła na niedzielę. W tym tygodniu po wieczornej Mszy św. w piątek 

proszę o posprzątanie następujące osoby z Opola-Chmielowic:  

Okrajni Krystyna, Okrajni Aleksandra, Lachnik Katarzyna, Dawidowicz 

Małgorzata, Wlosz Anna 

 
 

Informacje diecezjalne 

.  

- W dniach 29-31.03.2019 r. w opolskim seminarium odbędą się reko-

lekcje powołaniowe. Rekolekcje te są skierowane do tegorocznych i 

przyszłorocznych maturzystów oraz osób, które już zdały maturę. For-

mularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej 

www.seminarium.opole.pl. 

- W sobotę 30.03.2019r. o godz. 9.30 w kościele seminaryjno-

akademickim św. Jadwigi w Opolu przy ul. Drzymały rozpocznie się 

wielkopostny dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii 

świętej. W programie m.in.: modlitwa różańcowa i okazja do sakramen-

tu pokuty, Msza św. oraz wykład formacyjny.  

- W nawiązaniu do tegorocznego Listu na Wielki Post Biskup Opolski 

zaprasza na modlitewne spotkanie małżonków w kryzysie, także pozo-

stających w separacji bądź po rozwodzie. Odbędzie się ono w V Nie-

dzielę Wielkiego Postu 7.04.2019r. o godz. 14.00 w katedrze w Opolu. 

http://www.seminarium.opole.pl/

