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Modlitwa Benedykta XVI w intencji powołań 

     Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powoła-
nia kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły 
wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa 
i sprawowani Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz 
Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, któ-
rzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyż-
szego daru Chrystusa dla zbawienia świata. 

     Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojed-
nania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, 
by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twoje-
go Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie ka-
płańskie i do życia konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów 
i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych 
w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie 
Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen. 

*   *   * 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym 

„Charyzmaty są szczególnymi łaskami, danymi niektórym, by czynili dobro wielu innym. 
Są to postawy, inspiracje i bodźce wewnętrzne, które rodzą się w świadomości i w do-
świadczeniu określonych osób, które są powołane do tego, by je wykorzystywać w służ-
bie wspólnoty. W szczególności te dary duchowe powinny przyczyniać się do świętości 
Kościoła i służyć jego misji. Wszyscy jesteśmy powołani do ich szanowania w nas sa-
mych i w innych, do przyjmowania ich jako pożytecznych bodźców do obecności i owoc-
nej działalności Kościoła. Jaka jest nasza postawa wobec tych darów Ducha Świętego?                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                   (papież Franci-

szek). 

 Złota myśl tygodnia                  
Człowiek został stworzony przez miłość, 

dlatego ona tak bardzo go pociąga 
 (św. Jan Maria Vianney). 

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

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

                                                                                                           19.05.2019 – 20/1425 
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Refleksja 

  

      Jako chrześcijanie doskonale wiemy, że istnieje ogromne zapotrze-

bowanie w świecie na wzajemną miłość. Przypomina nam o tym Jezus w 

Wieczerniku, dając nowe prawo – prawo miłości, które jest znakiem roz-

poznawczym Jego uczniów: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się 

wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się 

miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, 

jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Chrześcijańska miłość bliźniego 

jest nie tylko znakiem rozpoznawczym, ale także znakiem jedności we 

wspólnocie wierzących. Stanowi nie tyle wynik poświęcenia się dla in-

nych co raczej najgłębsze pragnienie serca i osobisty zysk dla kogoś, kto 

kocha. Każdy człowiek odnosi korzyść, gdy jest kochany. Jednak para-

doksalnie największą korzyść odnosi ten, kto kocha innych, daje siebie. 

Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże nie może bowiem w 

pełni zrealizować samego siebie inaczej jak tylko poprzez miłość, czyli 

przez bezinteresowny, szczery dar z samego siebie, ze swojego życia. 

Chrystus dając nam „Nowe przykazanie” wzywa nas jednocześnie do 

tego, żeby stale na nowo żyć według niego. 

 

ks. Leszek Smoliński 
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Porządek Mszy św. i nabożeństw 
V Niedziela Wielkanocna 19.05.2019 – Rok C 

PONIEDZIAŁEK 20.05.19r.   
18.00 – Nabożeństwo majowe 

18.30 – Za Parafian 

WTOREK 21.05.19r.  św. Jana Nepomucena – wspomnienie 
18.00 – Nabożeństwo majowe 

18.30 – Za ++ rodziców Antoninę i Bronisława Dawidowicz, Bronisła- 

             wę, Weronikę i Mieczysława Sulikowskich,ich rodz., rodzeństwo  

             i wszystkich ++ krewnych z tych rodzin 

ŚRODA 22.05.19r.  
18.00 – Nabożeństwo majowe  

18.30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem i prośbą o dalsze łaski  

             dla Emilii Koziołek z okazji urodzin 

CZWARTEK  23.05.19r.   
  8.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu  

  9.00 – Do Opatrz. Bożej za wstaw. MBNP i św. Anny z podzięk. za  

             otrzymane łaski i prośbą o błog. Boże i zdrowie w rodz. Klimas          

17.00 – Nabożeństwo majowe i Msza św.:  Za + Zbigniewa Głowackiego  

             w V rocz. śmierci 

PIĄTEK  24.05.19r.  NMP Wspomożycielki Wiernych – wspomn.  
18.00 – Nabożeństwo majowe 

18.30 – O błog. Boże, opiekę i zdrowie dla Urszuli i Zygfryda Sordon  

             oraz ich dzieci i wnuka Filipa 

SOBOTA 25.05.19r.   
  8.00 – Za ++ Parafian w miesiącu maju  

18.30 – Do Bożej Opatrzności dziękcz.-błagalna w intencji Alicji i  

             Franciszka Sikora oraz za ich dzieci i wnuki 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA  26.05.19r.   
  7.30 – Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBNP i św. Anny dziękcz.- 

             błag. w intencji Teresy Pydyn z okazji dnia Matki, w intencji  

             całej rodziny oraz + ojca 

  9.30 – Do Miłosierdzia Bożego o zbawienie dusz: Matki Jadwigi Sagan  

             w XXX r. śm., ojca Wilhelma, męża Wilhelma oraz teściów  

             Jadwigę i Pawła Kula              
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11.00 – Do Bożej Opatrzności dziękcz.-błag. w intencji Jerzego(70 r. ur.)  

              i Krystyny Tiszbierek, za dzieci i wnuki oraz prawnuka 

15.00 – Nabożeństwo majowe w intencji wszystkich Matek 
 

 
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 

● Dzisiaj V Niedziela Wielkanocna, zapraszam o g.15.00 na Nabożeń-

stwo majowe. Studenci WTUOp. w minioną niedzielę zebrali 1873zł. Za 

wszystkie złożone ofiary składam serdeczne podziękowanie. Dzisiejsza 

kolekta to tzw. kolekta inwestycyjna na remont dachu kościoła, za zło-

żone ofiary bardzo dziękuję.  

● Zapraszam na codzienne nabożeństwa majowe. Szczególnie zapraszam 

dzieci (komunijne i rocznicowe), młodzież, Róże Różańcowe i wszyst-

kich czcicieli NMP. W tym roku podczas tych nabożeństw szczególnie 

modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

● We wtorek o 17.00 katecheza dla dzieci komunijnych z klasy III, w 

czwartek o g.17.00 Msza św. szkolna. 

● W środę o g.20.00 zapraszam na spotkanie Parafialną Radę Duszpast. 

● Zbiórka dla ministrantów w czwartek po Mszy św., spotkanie dla dzie-

ci Maryi w piątek o g.17.00  

● 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).  

● Dziękuję kolejnej grupie za posprzątanie kościoła na dzisiejszą nie-

dzielę. W tym tygodniu po wieczornej Mszy św. w piątek, proszę o po-

sprzątanie kościoła następujących parafian: (ul.Makowa) Bilicka Beata, 

Bełezowska Marta, Kula Anna, Kułaga Wanda, Langos Maria. Następne 

grupy sprzątająca to: 31.05. (ul.Sadowa) Dudek Barbara, Dudek Pauli-

na,Wittke Judyta, Wittke Ewa, Seliga Nikola ; 7.06. (ul.Sadowa) Lellek 

Irena, Aniserowicz Joanna, Aniserowicz Agata, Sławińska Krystyna,  

Paluch Maria ; 14.06. (ul.Sadowa) Dobkowska Anna, Koziołek Sybilla, 

(ul.Cichosza) Kornek Anna, Kornek Agata, Okonkowska Iwona 
 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

WÓJCIK Marcin z Opola i MOLEK Magdalena z Dziekaństwa …………… I 



INFORMACJE DIECEZJALNE I INNE 

 

● Wiosenne spotkania rejonowe Bractwa św. Józefa. Zapraszam na 
spotkanie formacyjne dla rejonu Opole: 21 maja (wtorek) o godz. 1800 w 
parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach. W programie spotkania: 
Msza św. sprawowana w intencji członków Bractwa, konferencja forma-
cyjna, nabożeństwo majowe oraz braterskie spotkanie. W czasie spo-
tkań w odpowiedzi na prośbę Księdza Biskupa Andrzeja Czai podejmie-
my także modlitwę o nowe powołania kapłańskie. Wszystkich członków 
tej Wspólnoty, zapraszamy do udziału w spotkaniu. 

● Pielgrzymka Mniejszości Narodowych na Górę św. Anny. Duszpaster-
stwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej serdecznie 
zaprasza w niedzielę 2 czerwca 2019 r. do udziału w dorocznej Piel-
grzymce Mniejszości na Górę Świętej Anny. W programie: 1000 – Modli-
twy w intencji młodego pokolenia; 1100 – Msza Święta w Grocie Lourdz-
kiej;1430 – Nabożeństwo ku czci św. Anny w bazylice. 

● Rekolekcje dla par i narzeczonych w Bodzanowie. W dniach 24-26 
maja 2019 r. w Bodzanowie (przy klasztorze oo. Oblatów) odbędą się 
rekolekcje dla narzeczonych i dla par. Koszt pobytu 100 zł. za osobę. 
Więcej informacji oraz zgłoszenia (w terminie do 17 maja 2019 r.) w 
formularzu na stronie Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu – 
pip.opole.pl, w zakładce Rodzina. Rekolekcje prowadzą ks. Daniel Le-
śniak (ojciec duchowny w WMSD w Opolu) i ks. Wojciech Kuzyszyn (wi-
kariusz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła). 

● I Chmielowicki Piknik Europejski. Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic, 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30, Rada Rodziców, Rada Dzielnicy 
Chmielowice i Żerkowice oraz OSP w Chmielowicach i Żerkowicach za-
praszają na piknik, który odbędzie się 25.05.2019r. na boisku przy OSP 
Chmielowice. Początek o g.1500 W programie: występy uczniów, warsz-
taty kulinarne i kulturowe, pokazy tańca towarzyskiego, walk rycerskich i 
strzelania z łuku. Na wszystkich uczestników czekać będzie moc atrakcji i 
niespodzianek. Oczywiście nie zabraknie grilla, ciasta i napojów. 

 


