
- 4 -  

Myśl tygodnia 

„Ileż rzeczy można wykonać jednego dnia! 
Wypełnić postanowienie. Puścić w niepamięć obelgę. Naprawić jakąś 
winę. Uwolnić się od urazy. Znaleźć czas, choćby minutkę, aby po-
święcić ją komuś natrętnemu. Serdecznie uściskać dziecko. 
Podśpiewywać sobie bez powodu pod nosem. Wznieść oczy ku niebu, 
nieważne czy to w dzień czy w nocy, czy jest ono błękitne czy szare: 
jest zawsze niebem. Poszukiwać słońca. Rozmawiać z gwiazdami. Ze-
rwać kwiat. Pomyśleć chwileczkę o Bogu!” 

(G.Bonetto) 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym 

„Iluż mężczyzn i kobiet - ich imion nie znamy - przynosi chlubę naszemu ludowi, 
przynosi chlubę naszemu Kościołowi, bo są mężni: mężnie idą przez swoje 
życie, dbają o rodzinę, pracują, pielęgnują wiarę. Ci nasi bracia i siostry są 
świętymi, świętymi w życiu codziennym, świętymi ukrytymi pośród nas: mają 
właśnie ten dar męstwa, pozwalający wykonywać swoje obowiązki osób, ojców, 
matek, braci, sióstr, obywateli. Jest ich tak wielu! Dziękujmy Panu za tych 
chrześcijan, w których jest ukryta świętość: to Duch Święty, którego mają w 
swoim wnętrzu, sprawia, że idą naprzód!” 

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

„O naśladowaniu Chrystusa” - Tomasza a Kempis 

„Nie o to proś, co jest dla ciebie miłe i pożądane, ale co ja wybrałem jako dobre i 

chwalebne dla ciebie, bo jeśli głębiej pomyślisz, potrafisz swoje pragnienie podpo-

rządkować mojej woli i jej się tylko trzymać. Ja znam twoje pragnienia i słyszę 

twoje wzdychanie Ps 38(37),10. Wiem, że chcesz być już wolny w chwale dzieci 

Bożych Rz 8,21, marzysz o domu wiekuistym i ojczyźnie niebieskiej pełnej radości, 

ale jeszcze nie nadeszła godzina. 

Jest jeszcze inny czas, czas walki (Koh 3,6), czas trudu i czas próby. Pragniesz, 

aby cię napełniło najwyższe dobro, ale nie możesz tego osiągnąć. Jam jest, pocze-

kaj na mnie (So 3,8), mówi Pan, aż przyjdzie Królestwo Boże (Łk 22,18). 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
„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 *  

OGŁOSZENA DUSZPASTERSKIE 

Refleksja  

„Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony 

i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem”. 

    Nienawiść? Gdyby P. Jezus wypowiedział te słowa w języku polskim, czy 

uwierzylibyśmy w Jego Bóstwo?  

    Aby zrozumieć intencje i sens słów Chrystusa, trzeba uwzględnić znaczenie 

Jego wypowiedzi w oryginalnym, aramejskim języku. W języku polskim nie-

nawiść zawsze oznacza zaprzeczenie miłości, a nasz stosunek do innych osób  

możemy wyrazić wieloma innymi słowami, dającymi się „cieniować”. Kogoś 

na przykład kochamy lub miłujemy, z innymi wiąże nas przyjaźń lub zwykła 

sympatia. I odwrotnie: kogoś nie lubimy, czujemy do niego niechęć lub anty-

patię. Możemy mieć powody po temu i nie od razu musi to być grzechem. 

Nienawiść natomiast, jako pragnienie zła dla drugiej osoby i robienie jej cze-

goś na złość, zawsze jest grzechem. Ciężkim i głupim. 

     Jest oczywiste, że nie o takiej nienawiści myślał Chrystus, gdy mówił o 

niej jako warunku pójścia za Nim. W ojczystym języku P. Jezusa naszą relację 

do innych osób opisują w zasadzie tylko dwa słowa: „kochać” i „nienawi-

dzić”, przy czym „nienawidzić” nie znaczy życzyć źle, lecz kochać mniej, 

odczuwać większy dystans. Gdy na przykład Pismo święte mówi, że P. Bóg 

kochał Jakuba, a Ezawa „miał w nienawiści” (Ml 1,1–3), to stwierdza, że jed-

nego ukochał bardziej niż drugiego, że w go wybrał i właśnie z nim związał 

swoje plany. 

     W tym kontekście staje się jasne, że Chrystus od tych, którzy chcą iść za 

Nim – a więc dokonują wyboru Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela – do-

maga się „nienawiści” czyli zweryfikowania dotychczasowych relacji w sto-

sunku do wszystkich osób lub wartości, które z naturalnych względów mogły-

by aspirować do zajęcia centralnego miejsca w duszy (i życiu) chrześcijanina 

(np. rodzice, małżonek, dzieci, ziemska ojczyzna).                   ks. Antoni Dunajski 
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Porządek Mszy św. i nabożeństw 
XXIII Niedziela Zwykła   8.09.2019 – Rok C 

PONIEDZIAŁEK  9.09.19r.   
  7.00 – Za Parafian 

WTOREK 10.09.19r.   
18.15 – Nabożeństwo do św. Anny     

18.30 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za wszystkie łaski,  

             z prośbą o dalsze a także o zdrowie i opiekę św. Anny dla Edyty  

             Sulikowskiej z okazji urodzin              

ŚRODA 11.09.19r.  
18.15 – Nabożeństwo do MBNP 

18.30 – Do Bożego Miłosierdzia za wstaw. MBNP z podziękowaniem za  

             wszelkie otrzymane łaski w intencji wszystkich osób objętych modli-     

             twą różańcową 10 za 10 

CZWARTEK  12.09.19r.   
  8.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 

  9.00 – Za wstaw. MBNP z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 

             błog. i zdrowie dla Urszuli i Huberta Gurbierz oraz za ich dzieci, 

             wnuków i prawnuka 

17.00 – SZKOLNA: Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o zbawienie dla dusz      

             ++ rodziców Franciszka i Weroniki Sikora, Józefa i Wiktorii Kuboń,  

             2 braci, siostry i wszystkich ++ krewnych z tych rodzin 

PIĄTEK 13.09.19r.   DZIEŃ FATIMSKI 
18.30 – 1). W int. żyjących i ++ członkiń Róży Różańcowej Klaudii Rimpler 

             2). W pewnej intencji. Po Mszy św. nabożeństwo fatimskie z procesją    

             ze świecami 

SOBOTA 14.09.19r.  Podwyższenie Krzyża – święto 
18.00 – Cicha Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Spowiedzi św. 

18.30 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Rodziców Urszuli i Huberta  

             Gurbierz z okazji 55 rocznicy Sakr. Małżeństwa 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA  15.09.19r.  Dożynki Parafialne    
  7.30 – W intencji osób z Bractwa czcicieli Najśw. Oblicza P. Jezusa 

  9.30 – Za ++ rodziców Gabrielę i Ryszarda Niestrój wszystkich ++ z pokre-  

             wieństwa Bednarz i Niestrój 

13.30 – ŻERKOWICE: Z podziękowaniem Bogu za tegoroczne zbiory 
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Ogłoszenia duszpasterskie         

● Dzisiaj XXIII Niedziela Zwykła,  kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na 

potrzeby parafialne. Za wszystkie złożone ofiary składam serdeczne podzię-

kowania. Przed kościołem zbiórka do puszek na potrzeby WTUOp. 

● Za tydzień tj. w niedzielę 15 września zapraszam na Uroczystość dożyn-

kową do Żerkowic. Po Mszy św. odbędzie się FESTYN  DOŻYNKOWY z 

wieloma atrakcjami dla dzieci i dorosłych oraz zabawą taneczną, organizowa-

ny przez Radę Dzielnicy. Zapraszam w imieniu Organizatorów. Przypomi-

nam, że tradycyjnie ze swoimi darami dożynkowymi dołączają przedstawicie-

le 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. Z racji dożynek, 

zmiana godziny Mszy św. a tzw. „kolekta inwestycyjna” z przeznaczeniem na 

planowany remont dachu naszego kościoła będzie w niedzielę 22 września 

(dzisiaj można zabrać ze sobą koperty, w których proszę składać tę ofiarę). 

● Msza św. szkolna dla dzieci od kl. 0 do VIII w czwartek o g.17.00. Przy-

pominam Rodzicom, że dzieci mają obowiązek uczestniczenia w tej Mszy św. 

● W piątek 13 września o g.18.30 zapraszam na kolejne Nabożeństwo Fatim-

skie. 

● Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii św. We wtorek o g.16.30 w ko-

ściele katecheza dla dzieci z kl. III. Spotkanie dla Rodziców tych dzieci w 

środę o g.19.30 w kościele. 

● Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. Przygotowanie obejmuje 

dzieci i młodzież z klas: VI, VII, VIII i I szkoły średniej. W tym roku szkol-

nym do Bierzmowania przystąpią klasy: VIII i I szkoły średniej. Spotkanie dla 

wszystkich kandydatów do Bierzmowania w środę o g.16.30 w kościele. 

● Spotkanie dla wspólnoty Dzieci Maryi oraz Rodziców tych dziewcząt w 

czwartek po Mszy św. szkolnej. Zapraszam również dziewczęta od kl. II , 

które chciałyby należeć do tej wspólnoty. 

● W czwartek o g.19.30 zapraszam na spotkanie biblijne dla kandydatów na 

dorosłych lektorów (w kościele). 

● 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). 

● Dziękuję za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W tym tygodniu 

po wieczornej Mszy św. w piątek, proszę o posprzątanie następujących para-

fian:(ul. Kosa) Nowak Teresa, Nowak Justyna, Radlak Elżbieta, Siwiak Iwo-

na, Wróbel Sabina. 

Następna grupa sprzątająca to:  20.09. (ul. Kosa) Chudala Stefania, Lawa An-

na, Chylińska Maria, Czech Barbara, Jędrzejów Janina, Jędrzejów Agnieszka. 
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INFORMACJE DIECEZJALNE I INNE  
● Modlitwa za ubogich w Opolu. Z inicjatywy Jałmużnika Biskupa Opolskiego, 
s. Aldony Skrzypiec SSPS, i jej współpracowników w dziele wsparcia ubogich i 
bezdomnych, znanym jako «Śniadanie z nadzieją», od września w Opolu od-
bywać się będą cykliczne spotkania modlitewne: «Modlitwa za ubogich». Do 
udziału w nich zapraszamy mieszkańców Opola i wszystkich ludzi dobrej woli, 
którzy do okazywanej na co dzień dobroci i materialnego wsparcia potrzebu-
jących chcieliby dołączyć dar modlitwy za nich, a jednocześnie w Adoracji 
Jezusa Miłosiernego szukać motywacji i źródła siły do czynienia swego życia 
bardziej miłosiernym. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się w piątek 13 
września o godz. 19.30 w kościele św. Aleksego w Opolu. 
● 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 błagal-
nym pod hasłem: «Polska pod Krzyżem». Główne spotkanie odbędzie się 14 
września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego na lotnisku Włocławek-
Kruszyn. 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.  
● Ojcowie Franciszkanie z Góry św. Anny serdecznie zapraszają na Wielki 
Odpust Kalwaryjski ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w dniach 12-15 
września. 
● W dniach 14 i 15 września w Raciborzu po raz 28. odbędzie się festiwal 
«Spotkałem Pana». W programie m.in.: warsztaty, konferencja, świadectwa, 
uwielbienie, spowiedź oraz adoracja Krzyża. 
● 24. Pielgrzymka Narodów do Maria Hilf. Duszpasterstwo Mniejszości Na-
rodowych i Etnicznych zaprasza do Maria Hilf niedaleko Zlatych Hor w Cze-
chach. Pielgrzymka odbędzie się w sobotę 21 września 2019 r.  
● Franciszkanie opolscy zapraszają na XX Jarmark Franciszkański, który od-
będzie się w dniach 21 i 22 września br. 
● 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 się tam na Mszę św.  
● Zapraszamy wszystkie wspólnoty oraz sympatyków Katolickiej Odnowy w 
Duchu Świętym na Dzień Jedności, który odbędzie się w sobotę 21.09. br. w 
kościele przy Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opo-
lu. Zgłoszenia wysyłamy na adres: dzien.jednosci@gmail.com. 
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● W dniach 28 i 29 września o godz. 20.00 w parafii Przemienienia Pańskiego 
w Opolu odbędą się warsztaty wokalne muzyki Gospel zakończone koncer-
tem finałowym. Warsztaty poprowadzi p. Gabriela Blacha. Koszt udziału w 
nich to 50 zł Zapisy przyjmowane są drogą mailową przez ks. Mateusza Myt-
nika: ks.mateuszmytnik@gmail.com. 
● Oferta programowa Radia Doxa na 23. Niedzielę Zwykłą – 8 września.  
    Zachęcamy do zapoznania się z jesienną ramówką Radia Doxa. Jednym z 
nowych programów będzie Kalendarium Kościelne, w którym wspominać 
będziemy wydarzenia związane zarówno z diecezją opolską, jak i Kościołem 
powszechnym. Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwo-
ści 107,9 FM 
 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

Rada Dzielnicy Opole-Żerkowice wraz z Parafialną Radą Duszpasterską 

zapraszają na Dożynki i Festyn 

PROGRAM DOŻYNEK PARAFIALNYCH  

Opole-Żerkowice 15.09.2019r. 

1315 Korowód z koroną dożynkową od ul. Młynarskiej przy kapliczce 

1330 Msza Św. dziękczynna za tegoroczne zbiory – plac rekreacyjny 

1500 Koncert zespołu KAMADA i poczęstunek dla Gości i Parafian  

         (ciasto, kawa i herbata) 

1600 Konkursy i zabawy z nagrodami dla całych Rodzin 

1730 Poczęstunek dla Gości i Parafian (grochówka) 

1730 Koncert Orkiestry dętej  

         z Parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach 

1830 Zabawa taneczna 

 

Podczas Festynu organizatorzy zapraszają do suto zastawionego bufetu. 
 

   Wszystkie atrakcje festynu zostały sfinansowane z budżetu własnego Rady Dzielnicy 
Opole-Żerkowice. 
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