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rwie spowodowanej pandemią znów będzie okazja do wspólnej modlitwy w 
intencji rodzin i z rodzinami naszej diecezji. Centralnym punktem Święta będzie 

Eucharystia sprawowana o godz. 11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w 
Jemielnicy, poprzedzona procesją z kościoła Wszystkich Świętych. O godz. 14.30 

odprawione zostanie nabożeństwo majowe i do św. Józefa. Święto będzie 
połączone z Jarmarkiem Cysterskim, który ponownie zaoferuje bogatą 

gastronomię i liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
● Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków na Górę Świętej Anny, odbędzie się w 
niedzielę 8 maja. Zbiórka strażaków i pocztów sztandarowych na Rajskim Placu o 

11.00, następnie procesja do Groty Lourdzkiej i Msza św. o godz. 11.30. 

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

Złota myśl tygodnia 
     My na Golgocie się nie zatrzymujemy. My przez Golgotę przechodzimy 
idąc drogą do Wielkanocy, ku zmartwychwstaniu.  Bowiem śmierć 
Chrystusa na krzyżu jest śmiercią śmierci. 

abp Alfons Nossol 

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  

     W III Niedzielę Wielkanocną, którą przeżywamy jako Niedzielę Biblijną, 

słyszymy relację św. Jana o tym, jak zmartwychwstały Jezus trzeci raz ukazał się 

swoim uczniom. Siedmiu z nich dostąpiło tej łaski nad Morzem Tyberiadzkim po 

tym, jak w nocy nic nie złowili. Początkowo nie potrafili rozpoznać 
Zmartwychwstałego. Wszyscy jednak doświadczyli mocy i owocowania Jego 

słowa. Gdy posłuchali Jego podpowiedzi: „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, 

a znajdziecie”, wyciągnęli „na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie sto 
pięćdziesiąt trzy ”. Wskutek tego byli już nie tylko świadomi, lecz wręcz pewni 

obecności Jezusa pośród nich. Ewangelista stwierdza: „Żaden z uczniów nie 

odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan” (J 
21,12). I zaraz potem wywiązał się niesamowity dialog Jezusa z Piotrem. Można 

powiedzieć, że Jezus zawarł z nim szczególne przymierze miłości, które 

zwieńczył wezwaniem skierowanym do Piotra: „Pójdź za Mną!”.  
     Na takiej drodze spotkania ze Zmartwychwstałym wiara uczniów została 
ugruntowana, a jej wyrazem są słowa Piotra i apostołów zapisane w Dziejach 

Apostolskich: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców 

wskrzesił Jezusa, […] wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela 
[…]. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg 

udzielił tym, którzy są Mu posłuszni” (Dz 5,29–31).  
      W ten sposób Kościół, w ramach sprawowanej liturgii wielkanocnej 
uświadamia nam, co znamionuje dojrzałą wiarę: mocne przeświadczenie, że Jezus 
żyje i jest z nami, świadome przeżywanie Jego obecności, posłuszeństwo Jego 

słowu, zatroskanie o żywą więź z Jezusem i mężne świadectwo o Jego miłości. 

Nie wystarcza więc przyjść w niedzielę do świątyni na Mszę św., trzeba uczynić 
Jezusa Panem naszego życia, wziąć Jezusa w życie kapłańskie, zakonne, 

małżeńskie i rodzinne, i razem z Nim iść przez życie. Chodzi o ukierunkowanie 

 

       Za uczestniczenie 

przynajmniej przez 

10 dni w 

nabożeństwie 

majowym publicznie 

odprawianym 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, 

prywatnie je 

odprawiając. 



życia na Jezusa. Zwłaszcza każdą niedzielę trzeba czynić prawdziwie Dniem 

Pańskim, dniem  
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poświęconym Bogu. Taki dzień w rodzinie chrześcijańskiej oznacza 

zaangażowany udział w liturgii i w popołudniowym nabożeństwie, posiłek z 

modlitwą do Pana, wspólną rekreację i zakończenie dnia wspólną modlitwą.  
       Tydzień Biblijny, który dziś rozpoczynamy, może nas na nowo ku takiemu 

życiu zmobilizować. Na ogół Pismo św. już jest w naszych domach, stoi na 

półkach. Trzeba je tylko wziąć do rąk i czytać, samemu i we wspólnocie 
domowników. Przecież w spotkaniach ze Zmartwychwstałym apostołowie nade 

wszystko słuchali Pana. Dlatego trzeba i nam więcej słuchać Jezusa, aby znać 

Jego orędzie i poznać Jego wolę dotyczącą naszego życia. Trzeba Jezusowi 
zawierzyć, zdać się na Jego słowo – nie tylko wtedy, kiedy „połów ryb” nie jest 

udany, kiedy „w życiu idzie nam jak po grudzie”, w myśl zasady: Jak trwoga, to 

do Boga. Gdy wiedzie nam się dobrze, tym bardziej trzeba pytać o wolę Jezusa, 

aby nie ulec pokusie życia po swojemu, lecz żyć tak, jak chce nasz Pan. 

bp Andrzej Czaja 
 

Porządek Mszy św. i nabożeństw 
III Niedziela Wielkanocna 1.05.2022 – Rok C 

PONIEDZIAŁEK 2.05.22r. św. Atanazego, bpa – wspomnienie   
  7.00 – Za Parafian i o pokój w Ukrainie 
18.00 – Nabożeństwo majowe 
WTOREK 3.05.22r.  Uroczystość NMP Królowej Polski 
  9.30 – O Boże błog. i zdrowie dla Edeltraudy Czech oraz za dzieci i wnuków 
11.00 – W intencji strażaków z OSP Chmielowice i OSP Żerkowice oraz za  
             wszystkich zmarłych strażaków, po Mszy św.  nabożeństwo majowe  
ŚRODA 4.05.22r. św. Floriana, męczennika – wspomnienie  
18.00 – Nabożeństwo majowe i Msza św. szkolna: Z podziękowaniem za otrzy- 
             mane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla całej rodziny z  
             okazji 20 rocz. Sakr. Małżeństwa Anny i Adama Kornek 
I CZWARTEK  5.05.22r.  
  8.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu  
  9.00 – O powołania kapłańskie i zakonne, po Mszy św. nabożeństwo majowe 
I PIĄTEK  6.05.22r.  św. Ap. Filipa i Jakuba – święto  
16.30 – Nauka przedchrzcielna 
17.30 – Cicha Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi św. 
18.00 – Nabożeństwo majowe i Msza św.: Do Bożej Opatrzności z podziękowa- 

             niem za odebrane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla rodzin: Malik  
             i Gurbierz 
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nym z terenu całego województwa. Wszystko co robi Hospicjum dla swoich 
pacjentów jest bezpłatne, ale zaistniała sytuacja pokazuje, że środki którymi 
Hospicjum dysponuje są nie wystarczające, dlatego chcemy naszymi ofiarami 
wesprzeć to dzieło. 
 
 

i. 
 
 
 
 
Dary te proszę składać we wtorek, środę, piątek i sobotę od g.17.00 do Mszy św., 

w poniedziałek i czwartek po rannej Mszy św. w salce po lewej stronie kościoła. 

W kolejnym tygodniu składać będziemy inne rodzaje darów, o czym poinformuję 
w następną niedzielę. Dary te są wysyłane do Ukrainy i chciejmy mieć 

świadomość, że ludzie, którzy zostali w Ukrainie, im dłużej trwa wojna tym 

bardziej ich potrzebują.  
● Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że 22 kwietnia Ojciec Święty 

Franciszek przyjął rezygnację bp. Pawła Stobrawy z pełnienia posługi biskupa 

pomocniczego diecezji opolskiej. 
● Łaska odpustu na czas Jubileuszu. Penitencjaria Apostolska, w odpowiedzi na 
prośbę Biskupa Opolskiego, w imieniu papieża Franciszka udzieliła Kościołowi 

Opolskiemu łaski odpustu. Można go uzyskać od 14 kwietnia do 20 listopada 

2022 r. spełniając warunek związany z jubileuszem: (1) nawiedzenie kościoła 
katedralnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu; (2) udział w 

pielgrzymce i pobożne uczestnictwo w obrzędach jubileuszowych; (3) modlitwa 

przez stosowny czas w intencjach: (a) wierności Polski jej chrześcijańskiemu 
powołaniu, (b) nowych powołań kapłańskich i zakonnych, (c) obrony instytucji 

ludzkiej rodziny. Zawsze należy wypełnić także zwykłe warunki, tj. (1) spowiedź 

(stan łaski uświęcającej) i Komunia święta, (2) modlitwa w intencjach Ojca 
Świętego, (3) odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolnej 

inwokacji maryjnej. Odpust mogą uzyskać także osoby, które z powodu 

podeszłego wieku lub poważnej choroby nie mogą udać się do kościoła 

katedralnego, jeśli: (1) odrzucają przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, (2) 
postanowią spełnić trzy zwykłe warunki, kiedy to tylko będzie możliwe, (3) łączą 

 

● Pomoc dla Ukrainy. W tym tygodniu proszę o przyniesienie 

następujących rzeczy: szampony dla dorosłych, szampony dla 
dzieci, żel pod prysznic (zapach uniwersalny), odżywki do 
włosów, proszek do prania, proszek do prania rzeczy dla dzieci 
(w mniejszych opakowaniach), płyn do mycia naczyń, wkładki 

higieniczne na co dzień, papier toaletowy, ręczniki papierowe, 
chusteczki higieniczne. 
 



się duchowo z jubileuszowymi celebracjami lub pielgrzymkami i ofiarują 

Miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia. 
● Ksiądz Biskup Opolski serdecznie zaprasza rodziny całej diecezji do udziału w 
Diecezjalnym Święcie Rodziny, które odbędzie się dzisiaj w Jemielnicy. Po prze-  
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I SOBOTA 7.05.22r.  
  8.00 – 1). Za dusze w czyśćcu cierpiące   
             2). Do Boga Miłosiernego za wstawiennictwem NMP o przebaczenie  
             grzechów w rodzinie, z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz prośbą  
             o dalsze.  
             3). Za ++ męża Karola Lawa i jego pierwszą żonę Cecylię oraz wszyst- 
             kich ++ z rodzin Lawa, Rother, Dudek i Strzałka  
             Po Mszy św. Różaniec wynagradzający i rozważanie 
17.30 – Cicha Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Spowiedzi św. 
18.00 – Nabożeństwo majowe i zmiana tajemnic 
18.30 – Za ++ Halinę Ochap w III r. śm., i Leszka Nowostawskiego w V r. śm.  

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA  8.05.22r.   
  7.30 – Za + matkę, babcię i bratową Marię Klimek w I rocz. śmierci 
  9.30 – O Boże błog., opiekę Matki Bożej i zdrowie dla dzieci, wnuków i całej  
              rodziny Zura 
11.00 – Do Miłosierdzia Bożego o zbawienie dusz + męża Antoniego Chrubasik,  
             ++ rodziców Martiny i Jana Krawiec oraz ++ z rodzin: Chrubasik, Kra- 
             wiec, Pampuch i Pawlicki 
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo majowe 
 

Ogłoszenia duszpasterskie 

● Dzisiaj III Niedziela Wielkanocna. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na cele 
diecezjalne. W minioną niedzielę tzw. kolekta inwestycyjna wraz z wpłatami na 

konto bankowe wyniosła: 10 123zł i 20EURO. Zbiórka do puszek na rzecz Caritas 
Diecezji Opolskiej wyniosła: 1430zł. Dziękuję za wszystkie złożone ofiary.  
● Dzisiaj o g.15.00 zapraszam na Koronkę do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo 

majowe. 
● We wtorek Uroczystość NMP Królowej Polski.  O g.11.00 Msza św. za 
żyjących i zmarłych strażaków z naszych OSP w Chmielowicach i Żerkowicach. 

Zapraszam na tę Mszę św. rodziny naszych strażaków i wszystkich Parafian, 

którym nie jest obojętna służba tych, którzy ratują nasze życie i mienie.  
● Od dzisiaj przez cały miesiąc maj zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych do 
udziału w nabożeństwach majowych. 
● W środę o g.18.00 Msza św. szkolna dla wszystkich dzieci. 

● Sakrament Bierzmowania: 
- katecheza dla kl. VI i VII – środa g.16.30 
- spotkanie dla młodzieży z kl. VIII i kl. I szk. średniej, która przystąpiła do 

Sakramentu Bierzmowania – środa g.19.30 
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● W czwartek o g.19.30 w Dziekaństwie kolejne spotkanie synodalne, na które 
zapraszam Parafialną Radę Duszpasterską, nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii, 
i przedstawicieli rodziców dzieci I komunijnych. 
● Okazja do  Sakramentu Pokuty pół godziny przed nabożeństwem majowym, 
jeśli jest o g.18.00.  
● W tym tygodniu przypada I Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca.  
- w czwartek o 9.00 Msza św. o powołania kapłańskie i zakonne, po Mszy św. 
nabożeństwo majowe,  
- w piątek o g.17.30 cicha adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Spowiedzi św.  
- w sobotę zapraszam na dzień ku czci Niepokalanego Serca NMP:  g. 7.30 
okazja do Spowiedzi św., g. 8.00 Msza św. i Różaniec wynagradzający z 
rozważaniem. 
O g.18.00 nabożeństwo majowe i zmiana tajemnic dla Róż Różańcowych.  
● Sprawy kancelaryjne można załatwiać od wtorku do piątku po Mszy św. w 
kościele. W sprawie formalności związanych z Chrztem, ślubem i pogrzebem oraz 

uzyskania różnych potrzebnych zaświadczeń, proszę o wcześniejszy kontakt 

telefoniczny (najlepiej wtorek, środa i piątek w g. 1530 - 1600  ; w czwartek w 
g.1000 – 1030 nr tel.77 474 55 06). 
● Zbiórka złomu z przeznaczeniem na remont dachu naszego kościoła będzie 

miała miejsce w sobotę 7 maja 2022r. od g.9.00. Jeszcze tylko dzisiaj są 

wyłożone w kościele listy, na które każdy kto chce oddać złom, może się wpisać 
podając nazwisko i imię oraz adres. Proszę pamiętać, że zbieramy tylko czysty 
złom ( nie zbieramy elektro złomu ). Proszę również pamiętać, żeby wystawić 

złom w wyznaczonym dniu i godzinie. Jeśli ktoś uczyni to wcześniej istnieje 
niebezpieczeństwo, że zabierze go ktoś inny. 
● Dziękuję kolejnej grupie za posprzątanie naszego kościoła. Następne grupy, 

które proszę o posprzątanie kościoła to:  
6.05. – Lawa Anna, Chylińska Maria, Malik Aneta, Gurbierz Bernadeta, Rimpler 
Klaudia, Borman Beata. 
14.05. – Żyznowska Bożena, Żyznowska Weronika, Lachnik Magdalena, Lachnik 
Krystyna, Okrajni Krystyna, Staszczuk Irena. 
20.05. – Antczak Wanda, Dawidowicz Małgorzata, Wlosz Anna, Hyla Regina, 

Hyla Martyna, Prochnij Iwona. 
27.05. – Mróz Marta, Pyka Małgorzata, Okoń Bernadeta, Gełej Danuta, Malorny 
Monika, Baron Klaudia  



● Za tydzień w niedzielę 8 maja przed kościołem kwesta prowadzana w ramach 
Kampanii Społecznej „Pola Nadziei”, z której pieniądze zostaną przeznaczone na 
działanie hospicjum „Betania” w Opolu – Nowej Wsi Królewskiej.  
Stacjonarne Hospicjum „Betania” działa w Opolu od 2012 roku, świadcząc 

bezpłatną, specjalistyczną pomoc osobom chorym nowotworowo w stanie 
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