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Nauczanie papieskie o Duchu Świętym 

      „Daru pobożności nie należy utożsamiać ze współczuciem komuś, 
odczuwaniem litości w stosunku do kogoś, lecz wskazuje on na naszą 
przynależność do Boga i naszą silną więź z Nim - więź, która nadaje 
sens całemu naszemu życiu i utrzymuje nas w trwałej jedności z Nim, 
również w najtrudniejszych i najbardziej niespokojnych momentach. Tej 
więzi z Panem nie należy pojmować jako obowiązku lub czegoś 
narzuconego. Ta więź rodzi się we wnętrzu. Jest to relacja przeżywana 
sercem: to nasza przyjaźń z Bogiem, ofiarowana nam przez Jezusa, 
przyjaźń, która zmienia nasze życie i napełnia nas entuzjazmem, 
radością”. 

(Papież Franciszek) 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Opowiadanie  „Rany” 
     Pewien człowiek po śmierci stanął u bram nieba. Odpowiedzialny za 
przyjmowanie przybywających anioł rzekł: 
- Pokaż mi swoje rany 
Zaskoczony człowiek odpowiedział: 
- Rany? Nie mam. 
Na to anioł odparł: 
- Czy nigdy nie pomyślałeś, że jest coś, o co warto walczyć? 
     Przybędziemy z tym, co mamy najcenniejszego, z wieloma ranami naszej 
historii. Rany nas wyrzeźbiły. Zmusiły do tego, abyśmy nabrali dystansu do 
zewnętrznych bogactw. Najcenniejszą rzeczą, jaką mamy, jest serce, które 
potrafi kochać. Rany połączyły nas z naszym sercem. 

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

Myśl tygodnia 
     Różaniec jest bardzo skuteczny w otrzymywaniu łask, ponieważ poprzez 

tajemnice, które są kontemplowane, odnawia się duch wiary. Różaniec 

orientuje na Boga i daje przynajmniej początek szczerego nawrócenia. 

(ks. Dolindo Ruotolo) 

Nowy adres strony internetowej: www.chmielowice.parafialna.eu 

Nr konta: 87 1090 2138 0000 0005 5600 0870 (ogólne) 

                26 1020 3668 0000 5802 0528 1730 (remont dachu kościoła) 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     
„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  

     Hasło przeżywanego dzisiaj Dnia Papieskiego, to słowa P. Jezusa, które w 

Ewangelii zanotował św. Marek. Wezwanie „Wstańcie, chodźmy”, skierowane 

przez Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym do śpiących apostołów, było 

świadectwem Jego odwagi, wierności i gotowości do przyjęcia Kielicha męki. 

Pragnienie wypełnienia woli Boga Ojca do końca zrodziło się podczas 

wewnętrznej walki, którą stoczył na modlitwie. Lęk i strach, które budziły w 

Nim czekające go samotność i cierpienia, zostały pokonane dzięki wzajemnej 

miłości Ojca i Syna. To z niej rodzi się zaufanie. Jezus ukazał nam w ten 

sposób, iż modlitwa czyni z naszej słabości miejsce działania dla Boga. 

     Apostołowie pomimo dwukrotnej zachęty Jezusa do czuwania i modlitwy 

zasnęli, pozostawiając Jezusa samego w najtrudniejszym momencie życia. Sen 

apostołów, oprócz wymiaru fizycznego, ma dla nas także znaczenie duchowe. 

Jest obrazem zagubienia, ucieczki przed odpowiedzialnością, poczucia 

bezsensu życia, a także doświadczenia grzechu. Tym samym Jezusowe 

„Wstańcie, chodźmy” jest pełnym nadziei wezwaniem do wyrywania z 

marazmu zwątpienia i podjęcia zwycięskiej walki z siłami grzechu i zła nie 

tylko w życiu własnym, ale także we wspólnocie Kościoła i narodu. 

     Ducha nadziei na zmianę życia osobistego i społecznego tchnął w Polaków 

św. Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979r. 

Modlitwa na ówczesnym Placu Zwycięstwa o nowe zstąpienie Ducha 

Świętego, a także „bierzmowanie dziejów” w czasie Eucharystii na Błoniach w 

Krakowie, przemieniły serca Polaków. Lęk ustąpił miejsca ufności i odwadze... 

     Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego to również tytuł przedostatniej książki 

Polaka. Tak scharakteryzował ją kard, Joseph Ratzinger: Słowami „Wstańcie, 

chodźmy!” obudził nas z wiary zmęczonej, snu uczniów, tych z wczoraj i tych 

współczesnych. „Wstańcie, chodźmy!” mówi dziś także nam… 
( z listu Episkopatu Polski na XIX Dzień Papieski 2019r.) 

 

http://www.chmielowice.parafialna.eu/
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Porządek Mszy św. i nabożeństw 
XXVII Niedziela Zwykła   6.10.2019 – Rok C 

PONIEDZIAŁEK  14.10.19r.  Dzień Edukacji Narodowej  
18.00 – Nabożeństwo różańcowe w intencji wszystkich nauczycieli 

18.30 – W intencji wszystkich nauczycieli naszej szkoły, innych szkół 

             i akademickich, czynnych oraz emerytowanych 

WTOREK 15.10.19r. św. Teresy od Jezusa – wspomnienie  
18.00 – Nabożeństwo różańcowe     

18.30 – Za Parafian              
ŚRODA 16.10.19r. św. Jadwigii Ślaskiej – Uroczystość   
18.00 – Nabożeństwo różańcowe w intencji młodego pokolenia 

18.30 – Za + Irenę Mendel 

CZWARTEK  17.10.19r.   
  8.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 

  9.00 – Do Miłosierdzia Bożego o zbawienie duszy + męża, ojca i dziadka  

             Wilhelma Kula w V r.śm., ++ matki Jadwigę Sagan i Jadwigę Kula  

              z ok. imienin oraz ojców Pawła i Wilhelma, ++ sąsiadów 

17.00 – Nabożeństwo różańcowe i Msza św.: O błog. Boże i zdrowie w rodz.   

              Teresy i Karola Noga 

PIĄTEK 18.10.19r.  św. Łukasza, Ewangelisty – święto  
18.00 – Nabożeństwo różańcowe 

18.30 – Za ++ męża Mariana Olek, jego rodziców Józefa i Herminę Olek, ojca  

              Leopolda Wiechuła, dziadków i wszystkich ++ krewnych oraz brata  

              Alfreda 

SOBOTA 19.10.19r.  
18.00 – Nabożeństwo różańcowe   

18.30 – 1). Za ++ męża i ojca Erwina, syna Klaudiusza, rodziców i teściów,  

              3 braci, bratową, ich syna Józefa , wszystkich ++ z rodzin: Dziuk i Los  

              oraz dusze opuszczone 

              2). W intencji Ireny Lellek z okazji urodzin od męża i synów 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA  20.10.19r.  Niedziela Misyjna       
  7.30 – Za + ojca Wiktora Jończyk, wszystkich ++ z rodzin Jończyk i Lakwa 

  9.30 – 1). Dziękcz.-błag. w intencji Natalii i Pawła w rocz. Sakr. Małżeństwa      

             2). Do Bożej Opatrzności dziękcz.-błag. w int Adeli i Jana Jagiełło z  

             ok. 50 Rocz. Sakr. Małżeństwa oraz w int  Anny, Tomasza, Patrycji,  

            Macieja i Jacka, ich rodziców i dziadków 

11.00 – 1). Za + żonę i matkę Irenę Mendel w I rocz. śmierci, wszystkich  

             ++ z rodzin: Mendel, Kołakowski, Kadłubski, Gwóźdź i Gwiazda 

              2). W intencji rocznych dzieci: Pietruszewska Alicja, Zembaty Kacper 

             3). Chrzest św.: Walendzik Ryszard 
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Ogłoszenia duszpasterskie  

● Dzisiaj XXVIII Niedziela Zwykła tzw. NIEDZIELA PAPIESKA,  

poświęcona pamięci św. Jana Pawła II. Na jej obchody składają się: 

przypomnienie nauczania św. Jana Pawła II, zbiórka do puszek na Fundację 

Nowego Tysiąclecia. Z tej racji, wraz z Parafialną Radą Duszpasterską 

zapraszam na „Popołudnie ze św. Janem Pawłem II przy papieskiej 

kremówce”. Program na plakacie. Początek o g.15.00 w kościele. 

Dzisiejsza ofiara kolekta jest przeznaczona na ogrzewanie kościoła. Za 

wszystkie złożone ofiary składam serdeczne podziękowania. Jeśli ktoś chciałby 

taką ofiarę złożyć za tydzień, to proszę ją włożyć do koperty. Za tydzień 

kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Misji św. a przed kościołem będzie 

do nabycia kalendarz misyjny O. Oblatów NMP. 

● Zapraszam i zachęcam dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w 

nabożeństwach różańcowych. W środę nabożeństwo różańcowe w intencji 

młodego pokolenia (prowadzi Róża p. Anety  Malik). 

● Przypominam, że dzieci I komunijne uczestniczą obowiązkowo od 

poniedziałku do piątku w nabożeństwach różańcowych. Z tej racji, w 

październiku nie będzie dla nich katechezy przy parafii.   

● Kandydatów do Sakr. Bierzmowania zapraszam w tym tygodniu na 

spotkanie:  

- klasa VIII i I szk. średniej zawsze we wtorek o g.19.15,  

- klasa VI i VII  zawsze w środę o g.17.00  

Przypominam też, że kandydaci do Bierzmowania mają uczestniczyć w 

nabożeństwach różańcowych i Mszy św. szkolnej. 

Porządek następnych spotkań: 15/16 X  ;  22/23 X  ;  29/30 X  ;  12/13 XI ; 

26/27 XI. 

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

Przypominam Rodzicom, że dzieci mają obowiązek uczestniczenia w tej Mszy 

św. Po Mszy św. zbiórka dla wszystkich ministrantów.   

● Kancelaria parafialna jest czynna od wtorku do piątku po Mszy św.  

W sprawie uzyskania różnych potrzebnych zaświadczeń proszę o wcze- 

śniejszy 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 

Parafian: (ul. Sienna) Macioszek Dorota, Frehlich Monika, Dawid Gabriela, 

Papuga Anna, Gogolok Gabriela 

Następne grupy sprzątające to: 25.10. (ul. Sienna) Stelmaszczyk Halina, 

Ogonowska Alicja, Łazar Mieczysława, Zuzanna i Nina ;  

31.10. (ul. Sienna) Smreczak Karina, Lech Joanna, Lech Beata, Jasik Edyta, 

Pająk Beata, Dudek Beata. 
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INFORMACJE DIECEZJALNE I INNE  
 
● W piątek 18 października 2019 r. w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej w Opolu-Winowie odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Służby 
Zdrowia. Do udziału w niej Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia zaprasza 
pracowników szpitali oraz osoby pracujące w przychodniach i aptekach. 
Pielgrzymka rozpocznie się nabożeństwem różańcowym o godz. 18.00 oraz 
Mszą św. o godz. 18.30, której przewodniczyć będzie bp. Andrzej Czaja.  
● Diecezjalna pielgrzymka Róż Różańcowych na Górę św. Anny odbędzie się w 
sobotę 19 października. Wyjazd o g.8.00 z parkingu przy kościele, powrót ok. 
g.17.00 
● Oferta programowa Radia Doxa na 28. Niedzielę Zwykłą – 13 października. 
Październik został ogłoszony przez papieża Franciszka jako Nadzwyczajny 
Miesiąc Misyjny. Aż do końca tego października w porannym programie Radia 
Doxa misjonarze opowiadają o swej posłudze na różnych kontynentach. 
Zachęcamy do słuchania porannej paraDoxy, od poniedziałku do piątku – 
spotkanie z misjonarzami o 9.20. Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać 
na częstotliwości 107,9 FM 
● W sobotę 19 października dzień skupienia dla narzeczonych organizowany 
w salkach Duszpasterstwa Akademickiego „Resurrexit” w Opolu, w godzinach 
od 10.00 do 14.00. Temat dnia: «Kobietą i mężczyzną stworzył ich». Dzień 
skupienia prowadzą: ks. Daniel Leśniak (ojciec duchowny w WMSD w Opolu) i 
ks. Wojciech Kuzyszyn (wikariusz par. św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu). 
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie udziału poprzez formularz 
zgłoszeniowy na stronie parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu – 
www.pip.opole.pl w zakładce: Rodzina. 
● Duszpasterstwo młodzieży zaprasza na Ławkę Go! – diecezjalne spotkanie 
młodych. Wydarzenie adresowane jest do osób w wieku licealnym i 
studentów. Spotkanie odbędzie się w dniach 25-27 października w Domu 
Pielgrzyma na Górze św. Anny. Szczegóły i zapisy na stronie www.botafe.pl 
● Urszula i jej akustyczne trio, a także Anna Maria Mbayo z repertuarem 
piosenek Czesława Niemena - to atrakcje koncertu charytatywnego na rzecz 
opolskiej katedry, który odbędzie się w niedzielę 27 października w auli 
Wydziału Teologicznego UO. Bilety-cegiełki na koncert kosztują 30, 40 i 60 zł. 
Od dziś można je kupić w trzech punktach: kancelarii parafii katedralnej, w 
furcie opolskiej Kurii Diecezjalnej oraz portierni Wydziału Teologicznego UO. 
Całkowity dochód zostanie przeznaczony na rzecz renowacji opolskiej katedry. 
Telefon do kontaktu 664 477 422. 

 

 

(…) Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki, 
Bogu polecam swych wnucząt udręki, 
Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty, 
Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty. 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie 
Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie. 
Na nic te posty i twoje modły, 
Bo los już taki musi być podły.” 

Płacze staruszka, drżą wątłe ramiona. 
Wie, że jest chora, niedługo skona. 
Co będzie z synem, z jego rodziną? 
Czy znajdą drogę prawdziwą, jedyną? 

I zmarła nieboga. Wezwano syna 
Ten twardo powiedział – nie moja to wina. 
Lecz widząc w trumnie matki swej trupa, 
Poczuł jak mu pęka na sercu skorupa… 

 

[cdn. za tydzień] 

http://www.pip.opole.pl/
http://www.botafe.pl/

