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      Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku w 
Neapolu jezuita o. Ansolani. Organizował on w kaplicy królewskiej specjalne 
koncerty pieśni maryjnych, które kończył uroczystym błogosławieństwem Naj-
świętszym Sakramentem. Wielkim propagatorem tej formy czci Matki Bożej był 
jezuita, o. Muzzarelli, który w 1787 r. wydał specjalną broszurkę i rozesłał do 
wszystkich włoskich biskupów.  
     Ojciec Muzzarelli wprowadził nabożeństwo majowe w kościele Il Gesu w 
Rzymie. Rozpowszechnił je również w Paryżu, towarzysząc papieżowi Piusowi 
VII podczas koronacji Napoleona Bonaparte. Pius VII obdarzył nabożeństwo 
majowe pierwszymi odpustami. W 1859 r. kolejny następca św. Piotra - Pius IX, 
zatwierdził obowiązującą do naszych czasów formę nabożeństwa, składającego 
się z Litanii Loretańskiej, nauki kapłana oraz uroczystego błogosławieństwa Naj-
świętszym Sakramentem. 
      W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone 
w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w. "majówki" odprawiane 
już były w wielu miastach. 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

Złota myśl tygodnia                  

Od Maryi możemy i winniśmy uczyć się pobożności. W Niej Bóg dał 
nam wzór, jak zmieniać życie w nieustanny kult Boga, jak być po-

słusznym Bogu, jak ofiarować się Jemu.  
Mamy modlić się wraz z Maryją i na Jej wzór. 

 ( Papież św. Paweł VI ) 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

Transmisja „na żywo”  dostępna na stronie internetowej: www.chmielowice.parafialna.eu 

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”. 
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ŻYCIE RELIGIJNE PARAFII CHMIELOWICE * 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW *  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Refleksja  

„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. 

Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przy-

nosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy”. 

     Słowa Chrystusa o winnym krzewie i latoroślach przyjmujemy z radością, ale 

też i z lękiem. Radość bierze się stąd, że Chrystus zapragnął zjednoczyć się z 

nami. Jesteśmy nie tylko Jego wyznawcami, uczniami, naśladowcami, ale nale-

żymy do Niego tak ściśle, jak gałąź do krzewu. Możemy w Nim trwać, a to coś o 

wiele więcej, niż być blisko Niego. Trwanie w Chrystusie nie jest jednak stanem 

tymczasowym. Jeśli ktoś chce być uczniem Jezusa, nadać swemu życiu głębszy 

sens i wydać owoce, to nie może być wierzącym „od czasu do czasu”, ale raz 

podjąwszy decyzję, musi konsekwentnie trwać w komunii z Panem. 

     Lęk natomiast rodzi stwierdzenie, że wśród latorośli nie wszystkie są żywe i 

owocują. Istnieją także gałęzie uschnięte, bezowocne. Możemy nie odpowie-

dzieć na pragnienie Jezusa i odrzucić komunię, którą nam proponuje. Możemy 

próbować układać sobie życie w oderwaniu od krzewu, jakim jest On sam, w 

oparciu o własne moce i zamiary. Ale czy będziemy zdolni przynosić owoce? 

Dzisiaj wielu ludzi, zwłaszcza młodych, skarży się na nijakość swego życia i na 

wewnętrzną pustkę, przeżywa smutek, znudzenie i rozczarowanie sobą. Nie wi-

dzi dla siebie żadnych perspektyw. Czy nie jest to stan usychania daleko od 

Chrystusa? Czy ta bezsilność i bezowocność nie bierze się z odłączenia od win-

nego krzewu? 

     Chrystus nikogo nie zawiódł. Z Nim nikt nie przegrał życia. Prawdę tę po-

świadczają święci, którzy zachwycają nas pięknem swego człowieczeństwa i 

wielkością swej miłości.  
ks. Zbigniew Sobolewski 

           

 

„MAJÓWKI” 
     Maj jest w Kościele miesiącem 
szczególnie poświęconym czci Matki 
Bożej. Nabożeństwa majowe, odpra-
wiane wieczorami w kościołach, przy 
grotach, kapliczkach i przydrożnych 
figurach, na stałe wpisały się w krajo-
braz Polski. Jego centralną częścią 
jest Litania Loretańska. 
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Porządek Mszy św. i nabożeństw 

V Niedziela Wielkanocna 2.05.2021 – Rok B 

PONIEDZIAŁEK 3.05.21r.  NMP Królowej Polski – Uroczystość  
  9.30 – O Boże błog., zdrowie i opiekę dla Marty i Marka z okazji urodzin 

11.00 – W intencji Ojczyzny oraz za ++ i żyjących strażaków z OSP Chmie- 

             lowice i OSP Żerkowice. Po Mszy św. nabożeństwo majowe 

WTOREK 4.05.21r. św. Floriana, męczennika – wspomnienie   
17.30 – Modlitwa różańcowa w intencji młodego pokolenia 

18.00 – Nabożeństwo majowe i Msza św.: Za ++ rodziców Helenę i Franciszka  

             Wittke, ojca Henryka Syga, brata Alfreda, siostrę Dorotę, szwagra Je- 

             rzego Walecka oraz wszystkich ++ z rodzin: Wittke i Syga 

ŚRODA 5.05.21r.  
18.00 – Nabożeństwo majowe i Msza św. szkolna: Za + babcię Zofię Molenda  

             w rocz. śmierci, jej męża Zefiryna, Helenę i Adama Kozioł, wszystkich   

             ++ z rodzin: Molenda, Kozioł, Matich i Wojciechowskich oraz za dusze  

             w czyśćcu cierpiące 

I CZWARTEK  6.05.21r. św. Ap. Filipa i Jakuba – święto  
  8.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu  

  9.00 – 1). O powołania kapłańskie i zakonne 

             2). Za + Maksymiliana Gogolok, jego ++ koleżanki i kolegów, współ- 

             pracowników i uczniów 

18.00 – Nabożeństwo majowe 

I PIĄTEK  7.05.21r.   
17.30 – Cicha Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Spowiedzi św. 

18.00 – Nabożeństwo majowe i Msza św.: Za + żonę Marię Klimas w I r. śm. 

SOBOTA 8.05.21r. św. Stanisława Bpa. i męcz. – Uroczystość     
18.00 – Nabożeństwo majowe i Msza św.: Za ++ rodziców Helenę i Władysła- 

             wa Kaleta, Zofię i Stanisława Frankowicz oraz wszystkich ++ z tych  

             rodzin 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA  9.05.21r.   

  7.30 – O błog. Boże i zdrowie dla Edeltraudy Czech, dla jej dzieci i wnuków 

  9.30 – Do Miłosierdzia Bożego o darowanie kar, odpuszczenie win dla + mę- 

             ża, ojca i dziadka Antoniego Chrubasik w rocz. śmierci 

11.00 – Za + Gerharda Ignac, ++ rodz. Ignac i Pyrasz oraz wszystkich ++ z tych  

             rodzin 

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo majowe 
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Ogłoszenia duszpasterskie 

● Dzisiaj V Niedziela Wielkanocna, zapraszam o g.15.00 na Koronkę do Bożego 

Miłosierdzia i nabożeństwo majowe. Po nabożeństwie zmiana tajemnic dla Róż 

Różańcowych. Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby parafialne, za 

złożone ofiary oraz wpłacone na konto bankowe bardzo dziękuję. Przypominam, 

że w przedsionku kościoła znajduje się skarbonka, do której można składać ofia-

ry na kwiaty do kościoła, za te ofiary również serdecznie dziękuję.  

● Od poniedziałku do soboty zapraszam do udziału w nabożeństwach majowych 

w kościele i w Waszych domach za pośrednictwem internetu. 

● Pierwsza Komunia św.:  

- spotkanie dla rodziców dzieci I komunijnych w środę po Mszy św. 

- katechezy dla dzieci: Grupa I – środa g.17.00 ; Grupa II – czwartek g.17.00 

● We wtorek o g.17.30 Różaniec w intencji młodego pokolenia i zatrzymania 

pandemii, przewodniczy Róża pani A.Malik 

● W czwartek po nabożeństwie majowym zapraszam na spotkanie Parafialną 

Radę Duszpasterską, nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii, zelatorki Róż różań-

cowych oraz przedstawicieli OSP Chmielowice i OSP Żerkowice. 

● Okazja do  Sakramentu Pokuty od wtorku do soboty pół godziny przed na-

bożeństwem majowym.  

● W tym tygodniu przypada I Czwartek i Piątek miesiąca. W czwartek o 9.00 

Msza św. o powołania kapłańskie i zakonne, o g.18.00 nabożeństwo majowe. W 

piątek o g.17.30 cicha adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Spowiedzi św. 

● W sobotę 8.05.br. od g.8.30 odwiedziny chorych i starszych Parafian. Proszę 

o zgłoszenie chętnych w zakrystii po Mszy św. lub telefonicznie (do piątku). 

● Sprawy kancelaryjne można załatwiać od wtorku do piątku po Mszy św. wie-

czornej, w zakrystii kościoła. W sprawie formalności związanych z Chrztem, 

ślubem i pogrzebem oraz uzyskania różnych potrzebnych zaświadczeń, proszę o 

wcześniejszy kontakt telefoniczny (w g.1130-1200 i 1600-1630 nr tel.77 474 55 06). 

● Dziękuję wszystkim angażującym się w sprzątanie naszego kościoła i jedno-

cześnie proszę Wolontariuszy o zapisywanie się na kolejne terminy. 

● Nadal zgodnie z dekretem Ks. Biskupa Ordynariusza, obowiązują nas w ko-

ściele wszystkie przepisy sanitarne związane ze stanem pandemii. Od 4 maja 

zmianie ulega jedynie limit osób w kościele: 1 osoba na 15m2 (czyli 50 osób na 

liturgii). 

● Zapraszam w tym tygodniu chętne Panie do porządków wiosennych w otocze-

niu naszego kościoła. 



 
 

SENS NABOŻEŃSTWA MAJOWEGO 
 

„Bóg chce, abyśmy nie mieli niczego, co by nie przeszło przez 

ręce Maryi.”                                                           ( św. Bernard) 
 

„Miesiąc maj zachęca nasze serca do otwarcia się w sposób 

wyjątkowy na Maryję. Jest to miesiąc, w którym ze świątyń i z 

domów prywatnych, kierowane jest do Maryi najgorętsze i naj-

czulsze uwielbienie, płynące prosto z serca. Jest to również 

miesiąc, w którym z Jej tronu spływają do nas najhojniejsze i 

najobfitsze dary Bożego Miłosierdzia.”                ( św. Paweł VI) 

     My, chrześcijanie, którzy chcemy być zawsze blisko Maryi, 

możemy ofiarować Jej w maju coś specjalnego. Może to być 

pielgrzymka różańcowa, nawiedzenie kościoła Jej poświęcone-

go, małe umartwienia, ofiarowanie nauki czy też dobrze wyko-

nanej pracy, lub bardziej uważne odmawianie Różańca. 

      „Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze…” 

     Matka Boska nie pozostaje nigdy głucha na wołanie i płacz 

swoich dzieci. Zawsze cierpliwie wysłuchuje ich, by przez 

swoje wstawiennictwo i orędownictwo wyjednać u Chrystusa 

łaskę zmiłowania i odwrócenia niedoli. „Szczęśliwy, kto się do 

Matki uciecze” – zapewniają słowa przepięknej pieśni maryj-

nej. Przy przydrożnym krzyżu bądź kapliczce nie potrzeba  

- II - 

wzniosłych kazań, uczonych rozpraw, aby dotrzeć do Jej Serca. 

Tam, gdzie sklepieniem jest niebo, a organami – majowy wiatr 

i ptasi wtór, najłatwiej jest otworzyć się przed Matką, „u której 

serce otwarte każdemu”. 

      W czasach obecnych, gdy nasza wiara tak często wystawia-

na jest na próbę różnorodnych pokus, gdy jej fundamenty pod-

kopywane są przez wrogów Kościoła, gdy człowieka dosięga 

zwątpienie, potrzebne są zdecydowane świadectwa. W tych 

wymagających od człowieka zdecydowanej deklaracji czasach, 

z pomocą przychodzi Matka Boska. Przez uczestnictwo w ma-

jowym Nabożeństwie, jego scenerii i prostocie, można znaleźć 

odpowiedź na bardzo wiele wątpliwości, odnaleźć i odbudować 

korzenie swojej wiary, nawiązać szczerą więź z Jej Synem – 

Jezusem Chrystusem. 

     Nabożeństwo Majowe to spotkanie z Matką Boga i z Nim 

samym. To możliwość zawierzenia Jej całego swojego co-

dziennego życia, wszystkich trudnych spraw i pogmatwanych 

dróg. Trzeba tylko przyjść do Niej, opowiedzieć Jej o tym, zau-

fać Jej w każdej sprawie. Na pewno zawsze przytuli do swoje-

go Serca, pośpieszy z pomocą, wyprowadzi na właściwą drogę. 

 

P.S.  
      Obecnie do każdego dnia nabożeństwa majowego publicznie 
odprawianego przywiązany jest odpust 7 lat. Za uczestniczenie 
przynajmniej przez 10 dni w nabożeństwie majowym publicznie od-
prawianym można zyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny. 
Kto nie ma możności uczestniczenia w publicznym nabożeństwie, 
może zyskać odpust 5 lat za każdy dzień i odpust zupełny za cały 
miesiąc, odprawiając je prywatnie. 


