Zaproszenie
parafialny

na

odpust

Wielkimi krokami zbliża się nasz odpust parafialny ku czci
Świętej Anny. Już za dwa tygodnie, jak Bóg pozwoli, spotkamy
się w tym ważnym dla nas świętym miejscu. Piszę o tym już
dzisiaj, bo wiele osób pyta wprost: Czy w tym roku odbędzie
się nasz wielki odpust? Oczywiście nie dziwimy się tym
pytaniom z powodu czasu pandemii, który mocno rozchwiał wiele
stałych i trwałych elementów naszego życia. Więc odpowiadam,
że odpust ku czci Świętej Anny odbędzie się w tym roku w
dniach od 25 do 27 lipca. Tradycyjnie chcemy wyruszyć z
kościoła parafialnego w sobotni wieczór idąc w procesji do
Świętej Anny, najpierw na nieszpory, a potem na Eucharystię
dedykowaną naszym babciom i dziadkom. W samą niedzielę
odpustową wszystkie Msze święte będą sprawowane w kościele św.
Anny (7.00, 9.00, 11.00 i o 16.00), także o 7.00 rano Msza w
kościele parafialnym. W tym roku nie przewidujemy Koncertu
muzycznego dla naszej Patronki, za to zapraszamy na uroczyste
nieszpory. Poniedziałek odpustowy będzie poświęcony chorym (o

9.30 Msza św. w ich intencji). Zaś wieczorem modlitewnie
będziemy wspominać naszych drogich zmarłych (różaniec w ich
intencji, procesja błagalna i Msza za zmarłych).

Niewątpliwie w tym roku dominującym błaganiem będzie prośba o
wstawiennictwo Świętej Anny, by Pan Bóg położył kres pandemii
i ocalił nas i nasze rodziny od skutków tej zarazy. Święta
Anna nigdy nie przestaje być patronką życia rodzinnego. W tym
trudnym czasie naszą Patronkę chcemy prosić, aby wspierała
nasze rodziny, zwłaszcza te, które doświadczają różnych
trudności i przeciwności. Święta Anna na fresku z Faras
zakrywa usta palcem w geście milczenia, a jej duże oczy jak
zwierciadło duszy mówią o tajemnicy, którą Święta już zna. Tą
tajemnicą jest wiara jej córki Maryi i jej powołanie jako
Bożej Rodzicielki, matki Pana Jezusa. Ten wizerunek jest
bardzo wymowny dla czasów, w których żyjemy, gdzie nie ma
żadnych tajemnic, a milczenie nie jest kochane. Święta Anna
uczy nas zadziwienia nad tajemnicą wiary w Pana Boga, a także
nad naszym życiowym powołaniem, które stawia przed nami tak
wiele wyzwań. Nam bliski jest wizerunek Świętej Anny z naszego
kościółka, gdzie Święta prowadzi za rękę swoją córeczkę Maryję
i wprowadza ją w życie. Jakby przeczuwała przez wiarę, że w
niedalekiej przyszłości będzie to życie Maryi – Matki Syna
Bożego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj młodym ludziom tak bardzo
potrzeba bliskości ręki matki i ojca, którzy pomogą im mądrze
rozeznawać i stawiać czoła różnym życiowym wyzwaniom.
Dostrzegamy w nich tak wiele zagubienia i niepewności.

Dodam jeszcze, że tegoroczny odpust ma nas też otworzyć na
Misje Święte, które zaplanowaliśmy na początek września. Stąd
kazanie odpustowe wygłosi do nas ojciec misjonarz,
redemptorysta, o. Mirosław Lipowicz. Już dzisiaj wypraszamy
dla ojca, dla siebie i dla całej naszej wspólnoty dary Ducha
Świętego. Niech Duch Święty otworzy nasze serca na miłość i
mądrość Pana Boga, którego objawia nam Pan Jezus, a do którego

prowadzi nas Święta Anna i Matka Boża. Już dzisiaj wszystkich
serdecznie zapraszam na odpust ku czci Świętej Anny, parafian
i gości. [prob.]

Liturgie Stacyjne w Opolu

W Wielki Post 2020 roku zapraszamy na Liturgie Stacyjne w
Opolu. Harmonogram znajduje się na załączonym plakacie.

Pielgrzymka na Sycylię

Zapraszamy na wycieczkę na Sycylię w terminie od 06.05 do
13.05.2020 r.

W programie: KATANIA – ETNA – TAORMINA – SYRAKUZY – NOTO –
PIAZZA ARMERINA – ENNA – AGRIGENTO – CALTABELLOTTA – SCIACCA –
SELINUNTE – TRAPANI – ERICE – PALERMO.

Więcej informacji i pełny program pielgrzymki znajduje się w
pliku:

Sycylia-2020Pobierz

Zaproszenie
na
pielgrzymkę opolską

pieszą

Trwa Mundial ? dobre zawody. W
naszym życiu też trwają zawody.
I nie wolno odpaść. Cena jest
wysoka. Zbawienie.

O takich zawodach mówi św. Paweł w Liście do Tymoteusza: W
dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary
ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec
sprawiedliwości, który mi w ostatnim dniu odda Pan,
sprawiedliwy Sędzia. A na innym miejscu Apostoł dopowie, że
każdy z nas musi zrzucić starego człowieka a przyoblec się w
nowego, według Ducha Bożego. Radość porzucaniadawnego
człowieka nie jest przywilejem wielkich grzeszników, ale
prawem każdego. Temu sprzyja piesze pielgrzymowanie. To dar
Boga. Tutaj wygrana jest zawsze gwarantowana. Nikt nie wrócił
z tych sześciu dni pochmurny czy rozczarowany, lecz zawsze
umocniony. Pielgrzymka to przede wszystkim pogłębianie swojej
wiary. To szukanie odpowiedzi na najtrudniejsze pytania
w obecności kapłanów, bliźnich, przyrody, a przede wszystkim
w obecności Chrystusa. Pielgrzymka jest też wielkim darem
spotykania innych osób, które wierzą tak jak ja. Celem
jest także umacnianie tych, którzy nas obserwują, częstują
i goszczą podczas trasy. Kiedy idziemy przez wsie i miasta,
ludzie spoglądają na nas jak na ludzi wiary. To czytelny znak
wiary. Okazuje się, że człowiek w dobie rozwoju techniki,
telefonów, nieustannych zakupów, ma potrzebę rezygnacji z tych
dodatków. Człowiek młody pragnie wyjść poza świat nierealnych
komunikatorów internetowych, seriali telewizyjnych czy
smutnych gier komputerowych. Pielgrzymka odziera z nas to co

stare, nasączone egoizmem, słabością, i wyzwala piękno, które
jest w nas dane nam od Boga. To czas, kiedy widzisz jak wiele
w Tobie jest potrzeby Boga i ile dobra staje się przez Ciebie.
Zwłaszcza młodzi, szukają miejsca i przestrzeni do modlitwy,
głębszego myślenia, a przede wszystkim spotkania z innymi
i sobą samym. Zresztą sama liczba około 2,5 tys. uczestników
pielgrzymki potwierdza zapotrzebowanie na tę formę pobożności.
Ten czas to nie tylko wysiłek, śpiewy, podskoki, oklaski,
odciski na stopach i łzy szczęścia przed Tronem Pani
Jasnogórskiej. Tutaj plan dnia pozwoli Ci znaleźć dla siebie
właściwą formę modlitwy i refleksji. Jest codzienna Msza św.,
cisza, medytacja, konferencje, Adoracja, Apel Jasnogórski,
oraz możliwość szczególnej formy spowiedzi bez pośpiechu,
najczęściej w formie rozmowy. Bracie, Siostro, skorzystaj z
bogatej oferty Pana Boga w Kościele. Wystarczy przypomnieć,
ile dobrodziejstw doświadczył Mojżesz i Lud Wybrany na
pustyni, czy też, ile przemyśleń, rozważań było w sercu Maryi
i św. Józefa, kiedy wrócili z pielgrzymki ze świątyni
jerozolimskiej. Maryja jak czytamy ?wszystkie te sprawy
rozważała swoim sercu?. Każda pielgrzymka wiele uczy. Chrystus
daje nam kilka dobrych dni na przemyślenie, rozwagę, i łaskę
nowego ducha. Bardzo smutno widzieć młodzież ?sytą?, ale słabą
– stwierdził Papież. Zachęcił młodzież, by była odważna i
poszukiwała prawdziwego szczęścia. Powiedzcie ?nie? kulturze
tego, co tymczasowe, powierzchowności i odrzucenia, która
uważa, że nie jesteście w stanie wziąć na siebie
odpowiedzialności i zmierzyć się z wielkimi wyzwaniami życia!
– mówił papież. Nasza grupa 1 fioletowa czeka na Ciebie.
Chcesz się zmierzyć z samym sobą, aby Bogu ofiarować swe
serce, chcesz na nowo przeżyć radość życia z Panem Bogiem, to
już dziś zaplanuj pielgrzymkę: 18 sierpień 2014r.
Ubezpieczenie + znaczek + legitymacja 20 zł. Dasz radę.
Ks. Mariusz

Pielgrzymka do Portugalii
Termin: 03.06-09.06.2013 r. Cena: 2.780 zł.
Program pielgrzymki:
1 dzień:
Wylot z Polski. Przylot na lotnisko w Lizbonie. Następnie
zwiedzanie stolicy Portugalii – Lizbony: Torre del Belem,
Klasztor Hieronimitów, Katedra, Kościół Św. Antoniego, Kościół
Św. Łucji, Zamek Św . Jerzego. Przejazd do Fatimy.
Obiadokolacja. Nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do Aljustrel- miasteczka skąd
pochodzili: Św. Łucja, Św. Franciszek i Św. Hiacynta. Powrót
do Fatimy – miejsce objawień Matki Boskiej – Esplanda z
Bazylikami, zwiedzanie Sanktuarium i Bazyliki Matki Bożej
Fatimskiej. Droga Krzyżowa. Obiadokolacja. Nocleg.
3 dzień:
W godzinach porannych (ok.3.00 ) wyjazd do Santiago De
Campostela w Hiszpanii. Nawiedzenie Katedry Św. Jakuba z
grobem Świętego, zwiedzanie Starego Miasta- prawie w całości
wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Powrót do
hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Nazare – miejscowości wypoczynkowej nad
Oceanem Atlantyckim. Plażowanie. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg.

5 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Tomar i zwiedzanie zespołu klasztornego
Convento de Cristo, szczytowego osiągnięcia architektury
czasów wojskowej, religijnej i kolonialnej potęgi Portugalii,
spacer uliczkami Starego Miasta. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg.
6 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Alcobaca- opactwo cystersów z
największym w Portugalii kościołem Mosteiro de Santa Maria de
Alcobaca, Batalha – opactwo i klasztor Matki Boskiej
Zwycięskiej. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
7 dzień:
Śniadanie. Po śniadaniu transfer na lizbońskie lotnisko.
Przelot do Polski.
Świadczenia:
Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelu *** – pokoje 2-3
osobowe z łazienkami
Poruszanie się portugalskim autokarem w trakcie pobytu w
Portugalii
Wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji z napojami
Pilot – przewodnik
Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL (10.000 Euro), bagażu
(1.000 zł)
Uwaga: Cena wycieczki nie obejmuje kosztów wstępu do
zwiedzanych obiektów. Program na życzenie może ulec zmianie.
Istnieje możliwość zorganizowania transferu Czarnowąsy –
lotnisko – Warszawa – Czarnowąsy w cenie 150 zł/os.
Pliki do pobrania:
Oferta biura podróży.

Pielgrzymka na Górę św. Anny
Zachęcamy do zapisywania się na pielgrzymkę na Górę św. Anny
na obchody Podwyższenia Krzyża Świętego 15 września (sobota).
Wyjazd nastąpi wcześnie rano, powrót tego samego dnia w
godzinach wieczornych. Zapisy w zakrystii do dnia 31 sierpnia.

Czerwcowa pielgrzymka

Dlaczego
Kościele?

pozostaję

w

We wtorek o godz. 17:45 katecheza dla dorosłych Pro
Ecclesia nt. Dlaczego pozostaję w Kościele? Serdecznie
wszystkich zapraszamy!

Zaproszenie na katechezę
We wtorek (28 lutego) o godz. 17:45 na plebanii odbędzie się
kolejna katecheza dla dorosłych Pro Ecclesia nt. Praca nad
sobą – w świetle wiary.

Dzieci grają i śpiewają dla
Pana Jezusa
W niedzielę 15 stycznia 2012 roku zapraszamy na koncert kolęd
w wykonaniu dzieci: każdy gra, na czym potrafi.

