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kościoła i proszę wszystkich chętnych do zapisywania się na następne kolejki 

sprzątania. 

● Uroczystość I Komunii św. odbędzie się w naszej Parafii w dwie niedziele: 
13 i 20 czerwca podczas Mszy św. o g.11.00 Przypominam, że z racji ograniczeń 

sanitarnych w kościele będą mogli uczestniczyć tylko Rodzice dzieci i chrzestni, 

goście i parafianie będą mogli uczestniczyć na zewnątrz kościoła przy zachowaniu 
przepisów sanitarnych. W te niedziele będzie zmieniony porządek Mszy św.: 

7.00 , 9.00 i 11.00.  

- W tym tygodniu odbędą się próby dla dzieci I komunijnych z Gr.1. – 
poniedziałek i wtorek g.17.00, środa (dla dzieci i rodziców) g.19.00 

- Okazja do spowiedzi św. dla rodziców i rodzin dzieci I komunijnych w piątek od 

17.30 

● II Parafialna Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę odbędzie się w dniach 12 

– 15.07.21r. Zapisy na pielgrzymkę przyjmuję w zakrystii po Mszach św. Liczba 

uczestników jest ograniczona dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszenia. 

Przy zgłoszeniu udziału w pielgrzymce należy podać numer PESEL i wpłacić 
wpisowe 60zł. (całkowity koszt: 120zł – noclegi, chusta pielgrzyma, 

ubezpieczenie, transport bagaży). Zgłoszenia przyjmuję do 20 czerwca. 

● Okazja do Sakramentu Pokuty:  od pn.- pt. 30 min. przed Mszą św., w sobotę 
od g.17.30-18.00 

● W sobotę 12.06. od g.8.00 odwiedziny chorych i starszych Parafian. Proszę o 

ponowne zgłoszenie tych, którzy życzą sobie takich odwiedzin. Można to uczynić 

telefonicznie od wtorku do piątku w godz.15.30-16.30 lub w zakrystii kościoła po 
Mszy św. 
 

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

Myśl tygodnia  

„Kto bardzo chce pójść do nieba, ten będzie zbawiony. Jeśli tego 
chcesz, to dostaniesz. Ale trzeba bardzo chcieć. Bóg poszukuje ludzi, 
którzy chcą. Pan Bóg woli grzesznika, który czegoś bardzo chce, niż 

świętego, któremu wszystko jest obojętne…”  

 
                                    (ks. Piotr Pawlukiewicz) 

 

Nr konta (ofiary na utrzymanie Parafii)  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”.  

                                                                                 6.06.2021 – 23/1531 
  

 

 

 

 

 

 

 

ŻYCIE RELIGIJNE PARAFII CHMIELOWICE * 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW *  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Refleksja  

     Wielu z nas świetnie pamięta piosenkę „Forever young” zespołu Alphaville, 

która przez lata gościła w głośnikach radioodbiorników. „Na zawsze młodzi” – 
tytuł tej piosenki stał się (często nieuświadomionym) mottem naszych czasów. 

Boimy się uciekającego czasu i nieuchronnie zbliżającej się starości. Czujemy się 

potrzebni dopóki jesteśmy zdrowi i sprawni. Gdy ciało zaczyna się buntować, w 
sercu pojawia się niepokój, chociażby dlatego, że nie chcemy być „kłopotem” dla 

naszych bliskich. Czy więc warto na ślepo naśladować trendy współczesnego 

świata, przedłużając w nieskończoność to, co nazywamy młodością? A może bunt 

wobec starości i choroby to przejaw pychy? Nie potrafię się zgodzić na to, że czas 
biegnie tak, a nie inaczej, więc moje serce odczuwa żal do Tego, który ten świat 

tak wymyślił. Czy nie byłoby prościej, gdybym ja sam decydował o tym, kiedy 
pojawią się zmarszczki, bolące kolana i wypadające włosy? 

     Św. Jan Paweł II w „Tryptyku Rzymskim” napisał: „To przemijanie ma sens!”. 

Dlaczego? „Chociaż niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest 
wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień” – odpowiada św. Paweł w 2 Liście do 

Koryntian. 

     Każdy przyjaciel Jezusa doświadcza z jednej strony nieudogodnień 

związanych z upływem czasu, ale z drugiej strony widzi, że każdego dnia Bóg 
przychodzi do niego w inny, nowy sposób. „Nie wyczerpała się litość Pana, 

miłość nie zgasła. Odnawia się ona co rano: ogromna Twa wierność” (Lm 3, 22-

23). Nawet jeśli wydaje nam się, że dużo już przeszliśmy i sporo w naszym życiu 
już rozumiemy, to jednak każdy dzień, choć może podobny tysiącu innych, niesie 

ze sobą coś nowego. A Bóg choć niezmienny i wciąż ten sam daje nam się poznać 

i doświadczyć w nowy sposób. 
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Porządek Mszy św. i nabożeństw 
X Niedziela Zwykła 6.06.2021 – Rok B 

PONIEDZIAŁEK 7.06.21r.   
  7.00 – Za Parafian 

17.00 – Próba dla dzieci I komunijnych – Gr. 1. 

18.30 – Nabożeństwo czerwcowe 

WTOREK 8.06.21r.     
17.00 – Próba dla dzieci I komunijnych – Gr. 1. 
18.00 – Różaniec w intencji młodego pokolenia i zatrzymania pandemii 

18.30 – O Dary Ducha Św., wszelkie potrzebne łaski i zdrowie dla Emilii, Mary- 

             si, Katarzyny i Marcina oraz ich rodzin – od matki chrzestnej.  

             Po Mszy św. nabożeństwo czerwcowe 

ŚRODA 9.06.21r.  
18.00 – SZKOLNA: Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBNP i św. Anny z po- 
             dziękowaniem za łaski, prośbą o błog. Boże i zdrowie w int. Elżbiety i  

             Franciszka Baron z ok. 62 rocz. ślubu oraz za dzieci i  wnuki.  

             Po Mszy św.  nabożeństwo czerwcowe 

19.00 – Próba generalna dla dzieci I komunijnych i rodziców z Gr. 1. 

CZWARTEK  10.06.21r.  
  9.00 – Za ++ rodz. Florentynę i Jana oraz dziadków. Po Mszy św. nabożeństwo  

             czerwcowe 

PIĄTEK  11.06.21r. Uroczystość Najśw. Serca P. Jezusa i Dzień Fatimski 
  9.00 – W intencji czcicieli Najśw. Serca P. Jezusa. Po Mszy św. nabożeństwo  

              czerwcowe z odnowieniem Aktu poświęcenia Narodu Polskiego Najśw. 
              Sercu P. Jezusa 

17.30 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Spowiedzi św. Na zakończenie  

             Adoracji odnowienie Aktu poświęcenia Narodu Polskiego Najśw. Sercu  

             P. Jezusa  
18.30 – 1). W intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej 

             2). W intencji żyjących i ++ osób z Róży Różańcowej Gabrieli Henek 

             3). Za + matkę i babcię Marię Klimek w 30 dzień po śmierci 

             Po Mszy św. Różaniec fatimski z procesją ze świecami 

SOBOTA 12.06.21r. Niepokalanego Serca NMP – wspom.  
10.00 – Sakrament Pokuty dla dzieci I komunijnych – Grupa 1. 

17.00 – Nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych dla Gr. 1 

18.00 – Nabożeństwo Niepokalanego Serca NMP 
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18.30 – O błog. Boże i zdrowie dla Ksawerego Dybała z ok. 12 rocz. urodz.   

XI NIEDZIELA ZWYKŁA  13.06.21r. I Komunia św. – Gr. I. 
  7.00 – Dziękcz.-błag. w intencji Marii i Pawła Langos oraz ich dzieci i wnuków 

  9.00 – 1). Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o wieczne zbawienie dusz ++ męża  

             Richarda, siostry Adelajdy, brata Joachima z ok. urodzin, za ich ++ ro- 
             dziców, dziadków, wujków i ciocie z rodzin Furschke, Warzecha i Nie- 

             strój 

             2). Za + Jerzego Żyznowskiego w XX rocz. śmierci              

11.00 – W intencji dzieci I komunijnych oraz ich Rodziców (Grupa Pierwsza) 
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe  

 

Ogłoszenia duszpasterskie 

● Dzisiaj X Niedziela Zwykła, o g.15.00 zapraszam na Koronkę do Bożego 

Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na 
cele parafialne. Za tydzień tzw. inwestycyjna, z przeznaczeniem na planowany 

remont dachu naszego kościoła. Ofiary na ten cel proszę składać w specjalnych 

kopertach, które można dzisiaj zabrać ze stolika z gazetami. Można te ofiary 
wpłacać również na specjalne konto bankowe. 

● W Uroczystość Bożego Ciała kierowcy, którzy poświęcili swoje pojazdy 

mechaniczne ofiarowali 1190zł na potrzeby naszych misjonarzy. Dziękuję za 
wszystkie ofiary. 

● Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim organizatorom tegorocznej Uroczystości 

Bożego Ciała. Pani Marii naszej zakrystiance, P. Mirkowi, szafarzom 

nadzwyczajnym, p. Joachimowi Okos za nagłośnienie, organistkom p. Katarzynie 
i p. Anecie, strażakom z OSP Chmielowice i OSP Żerkowice. Dziękuje 

wszystkim, którzy pracowali przy budowie ołtarzy i przystroili swoje domy. 

● W ciągu tygodnia zapraszam na nabożeństwa czerwcowe  
● We wtorek o g.18.00 modlitwa różańcowa za młode pokolenie i o zatrzymanie 

pandemii. W tym tygodniu modlitwie tej przewodniczy Róża różańcowa p. Anety 

Malik. Za tydzień w niedzielę po nabożeństwie zmiana tajemnic dla Róż. 

● W czwartek na zakończenie dawnej Oktawy Bożego Ciała tradycyjne 
poświęcenie wianków.  

● W piątek Dzień Fatimski  przeniesiony z racji uroczystości I Komunii św. 

● Sprawy kancelaryjne można załatwiać od wtorku do piątku po Mszy św. 
wieczornej, w kościele. W sprawie formalności związanych z Chrztem, ślubem i 

pogrzebem oraz uzyskania różnych zaświadczeń, proszę o wcześniejszy kontakt 

telefoniczny (najlepiej w godz. 1530-1630 nr tel.77 474 55 06).  
● Dziękuję wszystkim wolontariuszom angażującym się w sprzątanie naszego 


