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Myśl tygodnia

1.09.2019 – 35/1440

Wrażliwość na punkcie swojej godności nie jest zła.
Nie jest, gdy chodzi o godność wypływającą z człowieczeństwa czy z
faktu bycia dzieckiem Bożym. Jest jednak czymś fatalnym, gdy prowadzi do pogardzania takimi jak my ludźmi i dziećmi Bożymi.
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Nauczanie papieskie o Duchu Świętym
„Kiedyś w sanktuarium w Lujan byłem w konfesjonale, przed którym stała długa
kolejka. Był tam też pewien chłopiec, bardzo nowoczesny, miał kolczyki, tatuaże,
wszystkie te rzeczy... I przyszedł mi opowiedzieć, co mu się przydarzyło. Był to wielki
problem, trudny. I powiedział mi: opowiedziałem to wszystko mojej mamie, a moja
mama mi powiedziała: idź do Matki Bożej, a Ona ci powie, co masz robić. Oto kobieta
posiadająca dar rady. Nie wiedziała, jak poradzić sobie z problemem syna, lecz wskazała mu właściwą drogę: idź do Matki Bożej, a Ona ci powie. To jest dar rady”.

(Papież Franciszek)
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Opowiadanie - Cudowne drzewo?
W pewnym dalekim kraju znajdowało się cudowne drzewo. Nikt nie znał jego
wieku. Niektórzy mówili, że było starsze niż ziemia. Mężczyźni i kobiety przychodzili
do niego z prośbami. Również wilki w bezksiężycowe noce wyły, zwrócone w kierunku drzewa. Ale nikt nie odważył się spożywać jego owoców. A były to owoce
wspaniałe, przeogromne, niezliczone,- zwisały z dwóch konarów drzewa. Połowa tych
owoców była trująca. Nikt nie wiedział, która połowa. Z dwóch wielkich konarów
jeden niósł życie, drugi śmierć.
Przyszedł wielki nieurodzaj i ludzie w tym kraju cierpieli głód. Drzewo stało nienaruszone: pełne ciężkich, wspaniałych owoców. Okoliczni mieszkańcy podchodzili do
niego niezdecydowani i pełni obaw. Byli wygłodzeni i cierpieli, ale nie chcieli umrzeć
otruci. Któregoś dnia umierający człowiek stanął pod prawym konarem, zerwał owoc i
zjadł go bez zastanowienia. Stał potem wyprostowany, spokojny, oddychając coraz
pełniej i radośniej. Wszyscy natychmiast skierowali się pod prawe ramię drzewa i
zaczęli jeść słodkie, życiodajne owoce. Wieczorem mieszkańcy okolicy zebrali się na
naradę. Lewy konar nie tylko był bezużyteczny, ale również niebezpieczny. Zdecydowali, aby odciąć go jednym, stanowczym cięciem od pnia. Następnego dnia obudzili się wcześnie i pośpieszyli szukać swego jedzenia. Wszystkie owoce z prawego konaru spadły na ziemię i gniły w kurzu. Ptaki, które mieszkały pomiędzy liśćmi, znikły.
Drzewo obumarło w nocy.
Dobro i zło są ze sobą tajemniczo wymieszane i rosną razem. Żaden człowiek nie
może uniknąć podstawowej odpowiedzialności, wypływającej z wolności, jaką Bóg
nam dał: dokonywania wyboru.
**********************************************************
„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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Refleksja
„Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem
ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie
ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: "Ustąp temu miejsca"; i musiałbyś ze
wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na
ostatnim miejscu”.
Uczta o której mówi P.Jezus to symbol relacji panujących w tym świecie,
oraz w Królestwie Bożym. Zajmowanie miejsca wyższego, niż należy się zaproszonemu, było równoznaczne z publicznym wstydem i hańbą. Opinia publiczna sprowadzała takiego zuchwalca do właściwej mu pozycji. Pycha to
zajmowanie miejsca, które się nam nie należy. Pokorni pozostawiają sąd o
sobie drugiemu i Bogu, który ukrywa się pod postacią gospodarza.
Pokora to trudne słowo, całkowicie niepopularne. Dziś bardziej niż kiedykolwiek trzeba walczyć o swoje, udowodnić rację. Kto przegrywa, musi ponieść tego konsekwencje.
P. Jezus burzy to co wydaje się całkowicie racjonalne. Logika Ewangelii
odwraca do góry nogami ludzkie zwyczaje, konwenanse i kalkulacje. Wzywa
do pokory, rezygnacji ze swoich praw, pozornej porażki. Jednak jest to droga
do prawdziwego zwycięstwa. Ostatecznego. On sam pierwszy nią poszedł. Aż
do końca.
Kto wchodzi za Nim i z Nim na tę drogę będzie mógł w końcu odpocząć
od wyścigu szczurów i przerośniętych ambicji i zająć wreszcie odpowiednie
dla siebie miejsce. To jedyne: przy stole razem z P. Jezusem w Jego Królestwie. Uczta oznacza święto, radość bycia razem, czas dobrze wykorzystany.
Oto uczta eschatologiczna, dostęp do nieba, życie wieczne dostępne dla każdego w Jego Kościele już dzisiaj!
ks. Marcin Kowalski
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Porządek Mszy św. i nabożeństw
XXII Niedziela Zwykła 1.09.2019 – Rok C

Ogłoszenia duszpasterskie

PONIEDZIAŁEK 2.09.19r.
8.00 – W intencji dzieci i nauczycieli na rozpoczęcie roku szkolnego
WTOREK 3.09.19r. św. Grzegorza Wielkiego,papieża – wspomnienie
18.15 – Nabożeństwo do św. Anny
18.30 – W intencji młodzieży i rodziców na rozpoczęcie roku szkolnego
ŚRODA 4.09.19r.
18.15 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Do Bożego Miłosierdzia za++męża Konrada Makiola,syna Zygmunta,
rodziców Apolonię i Franciszka, Karolinę i Wincentego, ich
rodzeństwo, siostrę Teresę, dziadków, krewnych i dusze w czyśćcu
cierpiące
I CZWARTEK 5.09.19r.
8.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
9.00 – Za ++ Wiesława i Halinę Nowak
I PIĄTEK 6.09.19r.
18.15 – Zmiana tajemnic dla Róż Różańcowych
18.30 – 1). O błog. Boże i zdrowie dla mamy Magdaleny Lachnik z ok.65
rocz. urodzin od córki Julii z rodziną
2). Do Bożej Opatrz. za wstaw. MBNP z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w rodzinie
Knosala i nabożeństwo do Najświętszego Serca P. Jezusa
I SOBOTA 7.09.19r.
18.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
18.30 – Za + ojca Józefa Knosala, rodziców Gertrudę i Henryka Pośpiech,
oraz ++ z rodzin Pośpiech i Knosala
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 8.09.19r.
7.30 – Dziękcz.-błag. w intencji Agnieszki i Marcina Dybała z ok. 11 rocz.
Sakr. Małżeństwa oraz w rocz. urodzin Marcina
9.30 – Do Bożej Opatrzności za wstaw. Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej z
podziękowaniem za odebrane łaski i prosbą o dalsze w intencji Marii
Chrubasik w rocz. urodzin
11.00 – Za ++ Zdzisławę w IV rocz. śm. i Jerzego Krukowskich, rodz. Adelę i
Stefana Macias, Helenę i Stanisława Szuszkiewicz

● Dzisiaj XXII Niedziela Zwykła, kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na
potrzeby parafialne. Za wszystkie złożone ofiary składam serdeczne podziękowania. Za tydzień zbiórka do puszek na potrzeby WTUOp.
● Msza św. dla wszystkich dzieci i wychowawców na rozpoczęcie roku szkolnego w poniedziałek o g.8.00
● Msza św. dla młodzieży szkół średnich na rozpoczęcie roku szkolnego we
wtorek o g.18.30. Okazja do Spowiedzi św. dla młodzieży we wtorek od
g.17.45 Zapraszam serdecznie całą naszą młodzież!
● Podziękowania dla wszystkich, którzy przynieśli zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny.
● W tym tygodniu przypada I Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. Okazja do
Spowiedzi św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych: piątek – g.17.00 ; sobota –
g. 17.30
● W sobotę od g.8.30 odwiedziny chorych i starszych Parafian.
● Zmiana tajemnic dla Róż Różańcowych odbędzie się w tym miesiącu wyjątkowo w piątek 6 września o g.18.15
● 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, odpowiedzialnymi za ich organizację są Parafianie z Żerkowic. Z tej racji w niedzielę 15.09. w kościele parafialnym Msze św. o g.7.30 i 9.30
Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory tzw. „polowa”, zostanie odprawiona w Żerkowicach o g.13.30 (przy wiacie i placu rekreacyjnym). Po Mszy
św. odbędzie się FESTYN DOŻYNKOWY organizowany przez Radę Dzielnicy, z wieloma atrakcjami dla dzieci i dorosłych oraz zabawą taneczną. Zapraszam w imieniu Organizatorów. Przypominam, że tradycyjnie ze swoimi
darami dożynkowymi dołączają przedstawiciele Dziekaństwa i Chmielowic.
Zachęcam mieszkańców Żerkowic do udziału w konkursie na najładniej udekorowane dożynkowo obejście. Dla zwycięzców czekają nagrody ufundowane
przez PRD i ks. Proboszcza.
● Dziękuję za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W tym tygodniu
po wieczornej Mszy św. w piątek, proszę o posprzątanie następujących parafian: (ul. Chmielna) Pietrucha Izabela, Janc Alina, (ul. Osiedlowa) Pietruszka
Barbara, Pietruszka Anna, (ul. Parafialna) Wrona Beata, (ul. Moczi) Adamkiewicz Agnieszka, Adamkiewicz Emilia
Następna grupa sprzątająca to: 12.09. (ul. Kosa) Nowak Teresa, Nowak Justyna, Wójcicka Grażyna, Radlak Elżbieta, Siwiak Iwona, Wróbel Sabina
20.09. (ul. Kosa) Chudala Stefania, Lawa Anna, Chylińska Maria, Czech Barbara, Jędrzejów Janina, Jędrzejów Agnieszka.
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INFORMACJE DIECEZJALNE I INNE

● Polska pod Krzyżem. Z inicjatywy Fundacji Solo Dios Basta po raz trzeci (po
tzw. «Wielkiej pokucie» i «Różańcu do granic») organizowane jest wielkie
ogólnopolskie wydarzenie modlitewne o charakterze ekspiacyjnym i błagalnym pod hasłem: «Polska pod Krzyżem». Główne spotkanie odbędzie się 14
września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego na lotnisku WłocławekKruszyn. Szczegóły wydarzenia podano na stronie internetowej
www.polskapodkrzyzem.pl, gdzie można także zgłaszać wyjazdy indywidualne
oraz zadeklarować duchową łączność przez modlitwę i ofiarowane cierpienie
z uczestnikami spotkania.

● Parafia św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach serdecznie zaprasza na Uroczystość 90-lecia kościoła parafialnego, w niedzielę 8 września 2019r.
Mszy świętej Jubileuszowo-Dożynkowej o godz. 11.30 przewodniczyć będzie,
KS. BISKUP ORDYNARIUSZ ANDRZEJ CZAJA.
Ok. 12:30 WIELKI FESTYN RODZINNY ze wspólnym obiadem! W programie
FESTYNU wystąpią m.in.: orkiestra par. Św. Józefa, artyści opolskiego studia
piosenki, grupy taneczne i rozrywkowe, kabaret „chrupka SA", zespół cyrkowy
„Cudaki", zespół ludowy „Przysieczanki" Gwiazdą festynu będzie zespół
„Revels" z solistką Natalią Kryjom i gościnnie Marek „Mały" Kryjom z zespołu
„Piersi" z przebojem „Bałkanica". Wiele gier, zabaw: zjeżdżalnie, dmuchańce.
Obficie zaopatrzone będą bufety z daniami grillowymi, napojami, kołoczem i
kawą!! Na ścianach namiotu ciekawe prezentacje oryginalnych zdjęć z życia
parafii.
● Dni Trzeźwości na Górze św. Anny. Z okazji 26. rocznicy zainaugurowania
Mszy św. trzeźwościowych, zapraszamy w imieniu organizatorów na Dni
Trzeźwości w dniach 6 – 8 września 2019 r. W programie: Msza św., konferencja ks. Marcina Marsollka pt. «Trzeźwy mężczyzna - mąż, ojciec - podpora
rodziny», świadectwa, koncerty.
● Pielgrzymka Pań o imionach: Anna, Hanna oraz Emerytów i Rencistów,
Wdów i Wdowców na Górę św. Anny - sobota 7 września. W programie m.in.
g.11.00 Msza św. w Bazylice, przewodniczy ks. Bp. Józef Zawitkowski, g.13.15
wykład ks. Bp. Józefa Zawitkowskiego „O pięknie życia dojrzałego”.
● Męski Różaniec w Opolu. W sobotę 7 września 2019 roku w Opolu odbędzie się trzecie – z zainicjowanego w lipcu – modlitewne spotkanie w ramach
inicjatywy «Męski Różaniec». Jest to nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, odprawiane w przestrzeni publicznej przez mężczyzn. Zapraszamy mężczyzn całej diecezji do udziału w tej
modlitwie. Rozpocznie się ona Mszą św. z homilią w katedrze opolskiej o g.
8.00, następnie uczestnicy przejdą w procesji z wizerunkiem Matki Bożej
Opolskiej na schody kościoła Matki Bożej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu,
gdzie odmówią modlitwę różańcową.
● Ojcowie Franciszkanie z Góry św. Anny serdecznie zapraszają na Wielki
Odpust Kalwaryjski ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w dniach 12-15
września.

● 24. Pielgrzymka Narodów do Maria Hilf. Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaprasza do Maria Hilf niedaleko Zlatych Hor w Czechach. Pielgrzymka odbędzie się w sobotę 21 września 2019 r.
● Dożynki diecezjalne. Odbędą się 22 września na Górze św. Anny. Suma
Dożynkowa będzie odprawiona o godz. 11.00. Od godz. 10.15 delegacje z
dekanatów gromadzą się na schodach prowadzących do Groty Lurdzkiej i w
procesji udają tam na Mszę św.
● Oferta programowa Radia Doxa na 22. Niedzielę Zwykłą – 1 września.
Tym razem zachęcamy do bardzo wczesnego słuchania Radia Doxa. Od
poniedziałku do piątku zapraszamy na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny. Poranne wysławianie Maryi rozpoczynamy o
5:30. Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9
FM).
● Film «Tajemnica Ojca Pio». 15 sierpnia swoją premierę kinową miał film
pt.: "Tajemnica Ojca Pio". Twórcy zadbali o niepublikowane dotąd materiały
m.in.: nagrania Ojca Pio w zakonie w Pietrelcinie , zeznania świadków życia
świętego, świadectwa uzdrowień oraz materiał dokumentujący niedawną
ekshumację ciała św. Ojca Pio. Tajemnica Ojca Pio to film, który pozwala dotknąć świętości. Niestety niewiele kin pokaże film w stałym repertuarze.
Wszelkie informacje o filmie, lista kin dostępne są na stronie:
http://www.rafaelfilm.pl/OjciecPio.

