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INFORMACJE DIECEZJALNE I INNE
● Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników i Dożynki Jasnogórskie. W dniach 31
sierpnia – 1 września na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka
Rolników zwieńczona Sumą Dożynkową z błogosławieństwem wieńców żniwnych w niedzielę 1 września o g. 11.00.
● Dni Trzeźwości na Górze św. Anny. Z okazji 26. rocznicy zainaugurowania
Mszy św. trzeźwościowych na Górze św. Anny zapraszamy w imieniu organizatorów na Dni Trzeźwości w dniach 6 – 8 września 2019 r. na Górze Św. Anny.
W programie: Msza św., konferencja ks. Marcina Marsollka pt. «Trzeźwy mężczyzna - mąż, ojciec - podpora rodziny», świadectwa, koncerty.
● Od 15 sierpnia w wybranych kinach można oglądać film Tajemnica Ojca Pio.
To najnowsze, biograficzne dzieło o wielkim świętym. Gorąco zachęcamy
wszystkich do wybrania się do kina.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Złota myśl tygodnia
Wiele niepowodzeń w życiu wynika przez ludzi, którzy nie zdawali sobie sprawy z tego,
jak byli blisko celu i szybko się poddali.
Thomas Edison
Na wesoło
Na oazie animator mówi do dzieci:
- Narysujcie dzieci aniołka.
Wszyscy rysują aniołki z dwoma skrzydłami a Jasio z trzema.
- Jasiu, widziałeś aniołka z trzema skrzydełkami? - pyta animator.
- A Ty widziałeś z dwoma?
**********************************************************

ZAPOWIEDZI:
Sebastian RYGOL z Żerkowic i Dominika DOMERECKA z Kalinowic…….II
**********************************************************

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

ŻYCIE RELIGIJNE PARAFII CHMIELOWICE *
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW *
OGŁOSZENA DUSZPASTERSKIE

Refleksja
„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął.
Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie”.
Żeby wiara mogła zapłonąć żarem, płomień wiary musi być nieustannie
podtrzymywany i podsycany. Pewną analogię możemy zobaczyć w ogniu
olimpijskim, który jest wzniecany przy pomocy promieni słonecznych w ruinach świątyni Hery w starożytnej Olimpii na Peloponezie. Stamtąd sztafeta
olimpijska przekazuje pochodnię olimpijską kolejnym biegaczom. Tradycja
zapalania ognia sięga Igrzysk z 1928 roku, a jego przenoszenia w sztafecie –
1936 roku. Na koniec ogień niesiony w pochodni przybywa do miastagospodarza igrzysk. Tutaj w trakcie ceremonii otwarcia zapalany jest znicz
olimpijski, który płonie przez cały czas trwania zawodów.
Płomień ognia olimpijskiego może zgasnąć, jak zdarzyło się to trzykrotnie
wyniku oberwania chmury czy problemów technicznych. Podobne niebezpieczeństwo grozi płomieniowi wiary, który może zmniejszyć swoją intensywność lub zupełnie zagasnąć pod wpływem trudnych wydarzeń życiowych czy
własnych zaniedbań, które mają wpływ na osłabienie wiary.
Wiara domaga się od nas dociekliwości w poznawaniu, stawianiu pytań, jak i
poszukiwaniu odpowiedzi. Ale człowiek wiary powinien mieć również odwagę
i żar Ducha Bożego, aby żyć wiarą na co dzień.
Nie da się żyć i rozwijać właściwie bez stawiania wymagań sobie i innym.
Wzorem jest dla nas Syn Boży, który jako największe kryterium pozostawił
nam miłość do końca. Uobecnia się ona w Eucharystii, jak również jest wezwaniem, by zapalać miłością spotkanych po wyjściu ze świątyni ludzi. Będzie
to możliwe tylko wtedy, gdy każdego dnia będziemy pogłębiali naszą osobistą
więź z P. Jezusem.
ks. Leszek Smoliński
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Porządek Mszy św. i nabożeństw
XX Niedziela Zwykła 18.08.2019 – Rok C
PONIEDZIAŁEK 19.08.19r.
7.00 – O błog. Boże dla Bartłomieja Dudek z ok.19 r.ur. od rodziców
WTOREK 20.08.19r. św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
18.15 – Nabożeństwo do św. Anny
18.30 – O błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Janikuła
ŚRODA 21.08.19r. św. Piusa X, papieża – wspomnienie
18.15 – Nabożeństwo do MBNP
18.30 – Za ++ z rodzin Pawlicki i Chrubasik
CZWARTEK 22.08.19r. NMP Królowej – wspomnienie
8.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
9.00 – Dziękcz.-błag. za wstaw. MBNP i św. Anny w intencji rodziny
Sowa
PIĄTEK 23.08.19r.
18.15 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
18.30 – W intencji ks. Proboszcza w I rocz. rozpoczęcia posługi
duszpasterskiej w Parafii św. Anny Samotrzeciej w
Chmielowicach
SOBOTA 24.08.19r. św. Bartłomieja, Apostoła – święto
18.15 – Nabożeństwo do NMP
18.30 – Za + męża, ojca i dziadka Czesława Kuźniar w XIX rocz. śm.
oraz wszystkich ++ z rodzin Kuźniar i Wanat
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 25.08.19r.
7.30 – Za ++ rodziców Annę i Edmunda Kulpa, dziadków Balbinę
i Andrzeja Kulpa oraz Marię i Jana Zawada
9.30 – Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBNP z podziękowaniem za
odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Róży
Klimek z okazji urodzin
11.00 – 1). O Boże błog. i opiekę dla Katarzyny i Piotra Schab z okazji
3 rocz. Sakr. Małżeństwa
2). O Boże błog. i zdrowie dla Mateusza Strzałki z ok. 24 rocz.
ur. oraz Boże błog. w całej rodzinie
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Ogłoszenia duszpasterskie
● Dzisiaj XX Niedziela Zwykła, kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby parafialne. W minioną niedzielę kolekta inwestycyjna planowany remont dachu naszego kościoła wyniosła: 6120 zł. ( 89 kopert = 4560zł., bez
kopert = 1660zł). Za wszystkie złożone ofiary składam serdeczne podziękowania.
● Msza św. dziękczynna z okazji 10. rocznicy sakry biskupiej Biskupa
Opolskiego. W czwartek 29 sierpnia br. o godz. 18.30 w katedrze opolskiej
zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna z okazji 10. rocznicy święceń biskupich biskupa opolskiego Andrzeja Czai.
● Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
W dniu 26 sierpnia 2019r. do godz.15.00 będzie można złożyć taki sprzęt na
parkingu przy naszym kościele parafialnym w Chmielowicach. Przychody z tej
akcji wspomogą zakup nowoczesnych inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu
Kości Słoniowej w Afryce prowadzonego przez Siostry Orionistki oraz Akcję
„Wyprawka dla dzieci” prowadzoną w Kamerunie przez Siostry Pallotynki.
Szczegóły akcji na ulotkach informacyjnych. Zachęcam do udziału wszystkich
naszych Parafian.
● Kancelaria parafialna jest czynna od wtorku do piątku po Mszy św. W sprawie uzyskania różnych potrzebnych zaświadczeń proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny (t.77 474 55 06).
● Dożynki Parafialne będziemy świętować w niedzielę 15 września. W tym
roku odpowiedzialnymi za ich organizację są Parafianie z Żerkowic. Zapraszam przedstawicieli Rady Dzielnicy Żerkowice, OSP Żerkowice i Parafialną
Radę Duszpasterską na spotkanie organizacyjne, we wtorek 20.08.br. po Mszy
św. wieczornej ok. g.19.00 (w kościele). Przypominam również, że tradycyjnie
ze swoimi darami dożynkowymi dołączają przedstawiciele Dziekaństwa i
Chmielowic.
● Dziękuję za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W tym tygodniu
po wieczornej Mszy św. w piątek, proszę o posprzątanie następujących parafian: (ul. Nyska) Sajdak Magdalena, Szymańska Sylwia, Lisik Małgorzata,
Czuba Hanna, Procyszyn Karolina
Następne grupy sprzątające to: 30.08. (ul. Lipcowa) Blach Stefania, Dudek
Regina, Wocka Beata, (ul. Zamknięta) Niedworok Dorota, Stach Katarzyna,
Hanusik Bernadeta, Hanusik Izabela ;
6.09. (ul. Chmielna) Pietrucha Izabela, Janc Alina, (ul. Osiedlowa) Pietruszka
Barbara, Pietruszka Anna, (ul. Parafialna) Wrona Beata, (ul. Moczi) Adamkiewicz Agnieszka, Adamkiewicz Emilia

