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● Katecheza w ramach przygotowania do Bierzmowania:  

kl. VI – środa 17.00;  kl. VII – czwartek 18.00;  kl. VIII – wtorek 19.00  

kl. III Gimn. – środa g.19.00 

● Bardzo dziękuję kolejnej grupie Parafian, za posprzątanie naszego kościoła 

na niedzielę. W tym tygodniu po wieczornej Mszy św. w piątek proszę o po-

sprzątanie następujące osoby z Opola-Chmielowic (ul. Ogrodowa): Bończuk 

Agnieszka, Kokot Małgorzata, Lechowicz Agnieszka, Lechowicz Elżbieta, 

Lechowicz Sylwia, Łachut Gabriela. Na święta wielkanocne proszę o posprzą-

tanie kościoła w środę po Mszy św. następujące osoby (ul. Oliwkowa): Stanula 

Maria, Slabik Zuzanna, Dudek Lidia, Dudek Agata, Lewandowska Magda, 

Lewandowska Irena, Niesłony Anita, Niesłony Dominika.  

*   *   * 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym 
     „To jest ważne: co robi Duch Święty pośród nas? Tworzy różnorodność, która jest 
bogactwem Kościoła, i jednoczy wszystko i wszystkich, aby zbudować duchową świą-
tynię, w której nie składamy ofiar materialnych, lecz samych siebie, nasze życie. Ko-
ściół to nie splot rzeczy i interesów, lecz Świątynia Ducha Świętego, Świątynia, w której 
działa Bóg, Świątynia, w której każdy z nas przez dar chrztu jest żywym kamieniem. 
Mówi nam to, że nikt nie jest bezużyteczny w Kościele, i jeśli ktoś czasem mówi do 
drugiego: «Idź do domu, jesteś bezużyteczny», jest to nieprawda, bo nikt nie jest bezu-
żyteczny w Kościele, wszyscy jesteśmy niezbędni, by zbudować tę Świątynię”  
                                                                                                                 (papież Franciszek). 

 Informacje diecezjalne 

- Spotkanie modlitewne dla osób żyjących po rozwodzie w związkach niesa-

kramentalnych: 14.04.2019r. o g. 1400 w katedrze opolskiej. 

- Wielkopostne Wieczory u Aleksego  w każdą środę od 1915- 2030 w kościele 

św. Aleksego w Opolu (ul. Szpitalna 17). 

- Światowy Dzień Młodzieży 2019. Diecezjalne spotkanie młodzieży: studen-

tów, młodzieży szkół średnich oraz uczniów 3. klasy gimnazjum przed Nie-

dzielą Palmową odbędzie się w sobotę 13.04. w kościele seminaryjnym w 

Opolu. Koszt uczestnictwa to 10 zł od osoby. Zapisy na stronie: botafe.pl.  
 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 
PAJĄK Michał z Opola-Chmielowic i PATEJ Monika z Gogolina ……………..... I 

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

„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  

 „Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania 

Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i 

uznaję to za śmieci, bylebym tylko pozyskał Chrystusa”. 

    Jeden z największych poetów epoki Cezara Augusta, Owidiusz, po-

stawił zasadę: „Nie można kochać tego, czego się nie poznało”. 

    Poznanie Boga jest Jego darem. Jest łaską. Bóg wszystkim tej łaski 

pragnie udzielić, ale nie wszyscy są na nią otwarci. Gdy św. Paweł to 

zrozumiał, ludzkie usiłowania i pomysły na to, jak zmierzać do Boga, 

uznał za śmieci.  

    Język św. Pawła jest dosadny wtedy, gdy bardzo mu zależy na pod-

kreśleniu jakiejś myśli. W tym wypadku chodzi o prawdę, że poznanie 

Chrystusa prowadzi do poznania oblicza Ojca. Co więcej, sam Ojciec 

objawia swoje działanie w Jezusie. 

     Brat Pierre-Marie Delfieux, założyciel Monastycznych Wspólnot 

Jerozolimskich, pisał: „By nauczyć się kochać, bądź przejrzysty. Pozwól 

się poznać i staraj się poznawać. Poznanie z konieczności prowadzi do 

miłości. Poprzez otwartość twego serca, twego działania i twego myśle-

nia najlepiej nauczysz się dostosowywać do braci i udaremniać zasadzki 

Złego: nie pozwól się oszukiwać szatanowi. Bądź świadom jego zamia-

rów. Kto postępuje w prawdzie, zbliża się do światła”. Bo nie można 

kochać tego, czego się nie poznało. 

ks. Mariusz Rosik  
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Porządek Mszy św. i nabożeństw 
V Niedziela Wielkiego Postu  7.04.2019 – Rok C 

PONIEDZIAŁEK 8.04.19r.  
  7.00 – Za Parafian 
WTOREK 9.04.19r.  
18.15 – Nabożeństwo do św. Anny 

18.30 – Do Miłosierdz. Bożego o zbawienie dusz++rodz. Martiny i Jana 

             Krawiec, teściów Joannę i Alojzego Chrubasik, ++ krewnych z  

             rodzin: Krawiec, Chrubasik i Pampuch 

ŚRODA 10.04.19r.  
18.15 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

18.30 – 1). Dziękcz.-błag. do Opatrz. Bożej i MBNP w intencji Moniki  

             Josek z ok. urodzin  2). W intencji Pauliny Dudek o pomyślne  

             zdanie matury  

CZWARTEK  11.04.19r.   
  8.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu  

  9.00 – Za + Stefana Wystup zmarłego z Niemczech 

17.00 – Szkolna: Diękcz.-błag. z ok. zbliżających się urodzin Marzeny,  

             z prośbą o dary Ducha św. dla Julii podczas matury Dominiki 

             w trakcie egzaminów oraz Hani, o błog. Boże i zdrowie dla całej 

             rodziny 

PIĄTEK  12.04.19r.   
18.00 – Droga Krzyżowa 

18.30 – O błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla córki Anny  

             Zielińskiej z ok. urodzin oraz za jej męża Bartosza i syna Piotra 

SOBOTA 13.04.19r. 
17.00 – Chrzest św.: Kowalik Kazimierz 

18.15 – Nabożeństwo do NMP 

18.30 – Dziękcz.-błag. w intencji Krystyny i Stanisława Kozłowskich  

             z okazji 37 rocz. Sakramentu Małżeństwa 

NIEDZIELA PALMOWA  14.04.19r.   
  7.30 – Za ++ ojca Rocha Michalskiego, matkę Łucję, teściów Henryka  

             i Marię Łuczkowskich, Jana Sudzika, szwagierkę Barbarę,  

             bratową Grażynę oraz dziadków z obu stron 
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 9.30 – SUMA: Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o zbawienie dusz  

             rodziców Elżbiety i Maksymiliana Galla, Klary i Adolfa Baron,   

             braci Zygfryda i Józefa, Marii i Jadwigi Galla, kuzyna Alberta  

             Kuchnia, Marii i Władysława Tymkiewicz oraz wszystkich  

             z rodzin: Galla, Baron i Kuczera 

11.00 – 1). Dziękcz.-błag. w intencji mamy Lidii Wojtowicz z okazji  

             102 rocz. urodzin   

             2). W intencji Leszka Żyznowskiego z okazji 50 rocz. urodzin  

             od żony i dzieci 

16.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 
● Dzisiaj V Niedziela Wielkiego Postu, kolekta dzisiejsza jest przezna-

czona na potrzeby naszego Seminarium Duchownego oraz na kwiaty do 

Bożego Grobu i świąteczny wystrój naszego kościoła. Za wszystkie 

ofiary składam serdeczne podziękowanie. Za tydzień kolekta inwesty-

cyjna na remont dachu kościoła. Ofiary na ten cel składamy w koper-

tach, które dzisiaj możemy ze sobą zabrać do domu. Dzisiaj o g.15.45 

zmiana tajemnic dla Róż Różańcowych, o g.1600 Gorzkie Żale z kaza-

niem pasyjnym.  

● Za tydzień Niedziela Palmowa rozpoczynająca WIELKI TYDZIEŃ, 

na początku każdej Mszy św. obrzęd poświęcenia palm, na Mszy św. o 

g.11.00  procesja z palmami dookoła kościoła. 

● Zachęcam do skorzystania z Sakramentu Pokuty jeszcze przed Świę-

tami. W tygodniu okazja do Spowiedzi św. zawsze pół godziny przed 

nabożeństwem. Korzystajmy z Sakramentu Pokuty, by trwać w stanie 

łaski uświęcającej. 

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

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

o g.18.00 

● W sobotę 13.04. świąteczne odwiedziny chorych i starszych Parafian.  

● 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). 

●  W sobotę zbiórka dla wszystkich ministrantów o g.9.00, spotkanie 

Dzieci Maryi o g.10.00 


