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Porządek Mszy św. i nabożeństw 
29. Niedziela Zwykła 20.10.2019 – Rok C 

  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 intencji  Anny, Tomasza,  

              Patrycji, Macieja i Jacka, ich rodziców i dziadków 

11.00 – 1). Za + żonę i matkę Irenę Mendel w I r. śm., wszystkich ++ z rodzin: 

             Mendel, Kołakowski, Kadłubowski, Gwóźdź i Gwiazda 

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

             3). Chrzest św.: Walendzik Ryszard 

15.00 – Nabożeństwo Różańcowe w intencji Misji Św. 

PONIEDZIAŁEK 21.10.19r.   
  7.00 – Za + Romana Stańczyk od Pawła Nojszowskiego z rodziną 

18.00 – Nabożeństwo Różańcowe  

WTOREK 22.10.19r.   św. Jana Pawła II – wspomnienie 
18.00 – Nabożeństwo Różańcowe  

18.30 – Dziekaństwo ul. Opolska 33 

ŚRODA 23.10.19r.   
18.00 – Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.: Dziękcz.- błagalna w intencji 

             całej rodziny Nowak oraz za + męża Pawła Nowak 

CZWARTEK 24.10.19r.   
  8.30 – Adoracja Najśw. Sakramentu  

  9.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodz. Marie i Jana Knosala, Joannę  

              i Pawła Kandziora, Brygidę i Waltera Borman 

17.00 – SZKOLNA: Za ++ męża Janusza Dobrzańskiego w XX r. śm., mamę 

             Mirosławę, kuzyna Janusza, szwagra Franciszka, teściów i dziadków 

             oraz wszystkich krewnych. Po Mszy św. Różaniec św. dla dzieci        

PIĄTEK 25.10.19r. 
17.00 – Nauka przedchrzcielna   

18.00 – Nabożeństwo Różańcowe 

18.30 – 1). Dziękcz.-błag. w int rodziny Josek z okazji kolejnej rocz. ślubu  

             oraz w intencji córek  2). Dziękczynna w int Brygidy Bul w 84 r. ur. 

             3). Dziękcz.-błag. w int Agnieszki i Marka Klimek-Kwaśniewski oraz  

             o dobre przygotowanie syna Karola do I Spowiedzi i Komunii św. 

SOBOTA 26.10.19r. 
  8.00 – Za wszystkich Parafian ++ w październiku w minionych latach 

18.00 – Nabożeństwo Różańcowe 

18.30 – 1). Za ++ rodz. Ryszarda i Albinę Pinisz, Karola i Klarę Giza, siostrę      

             Marię, 2 braci, Jana, Anastazję Dudek, wszystkich ++ z tych rodzin              
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             2). Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBNP i św. Anny z podziękowa- 

             niem za opiekę, z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Barbary i Józefa  

             Barbarzak, córki Kingi, syna Pawła, synowej Joanny oraz wnuków  

             Zuzanny, Macieja, Bartka oraz Igora 

             3). W intencji rocznego dziecka Zofii Syrnik 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 27.10.19r.   
  7.30 – Za++rodz. Annę i Jana Jędryas, Józefę i Wojciecha Kołodziej, siostry,  

             braci i szwagrów oraz wszystkich ++ krewnych z tych rodzin 

  9.30 – 1). Dziękcz.-błag. w intencji Adeli i Wilibalda Buhl z ok. 58 r. ślubu  

             2). Chrzest św.: Praciak Julian 

11.00 – 1). Za + męża Dariusza Jańskiego w XV rocz. śmierci 

             2). O błog. Boże, opiekę i zdrowie dla Dominiki, Marcela i Kamila  

             Niesłony z okazji 18 rocz. urodzin 

             3). W intencji rocznego dziecka Antoniny Rudzińskiej  

15.00 – Nabożeństwo różańcowe 

*     *     * 

Ogłoszenia duszpasterskie 
● Dzisiaj przeżywamy XXIX Niedzielę Zwykłą – jest to NIEDZIELA MI-

SYJNA i na ten cel jest przeznaczona dzisiejsza ofiara – kolekta. Przed kościo-

łem są do nabycia kalendarze misyjne o. Oblatów (dobrowolna ofiara na mi-

sje). Dziękuję wszystkim organizatorom „Dnia Papieskiego”. W minioną nie-

dzielę na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia zebraliśmy 1435zł., oraz na 

ogrzewanie kościoła 3230zł., za wszystkie złożone ofiary składam serdeczne 

podziękowania.  Rodzice Dzieci Maryi rozprowadzili 700 kremówek… 

Dzisiaj o g.15.00, Różaniec w intencji Misji św., w ciągu tygodnia nabożeń-

stwa Różańcowe o g.18.00 (w czwartek po Mszy szkolnej), zapraszam. 

● W środę Różaniec w int. młodego pokolenia, prowadzi Róża p. Pawlickiej.                

● W czwartek o g.17.00 Msza św. szkolna dla dzieci. Proszę rodziców, aby 

przypominali dzieciom o Mszy św. a także o codziennych Nabożeństwach 

Różańcowych. 

● OKAZJA DO SAKRAMENTU POKUTY: w ciągu tygodnia, pół godziny 

przed nabożeństwem, w niedzielę przed każdą Mszą św.    

● Przygotowanie do I Spowiedzi Św. i Komunii Św.: w niedzielę 27.10.br. 

podczas Mszy św. o g.11.00 Celebracja z poświęceniem modlitewników 

„Droga do nieba”. W środę o g.19.15 spotkanie dla rodziców dzieci I komu-

nijnych. 

 ● Kandydatów do Sakr. Bierzmowania zapraszam w tym tygodniu na spo-

tkanie: - kl. VI i VII - środa g.17.00 kl. VIII i I szk. średniej - wtorek g.19.15,  
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Przypominam też, że kandydaci do Bierzmowania mają uczestniczyć w nabo- 

żeństwach różańcowych i Mszy św. szkolnej. Porządek następnych spotkań: 

22/23 X  ;  29/30 X  ;  12/13 XI ; 26/27 XI. 

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

wie uzyskania potrzebnych zaświadczeń proszę o wcześniejszy kontakt  

telefoniczny (nr tel.77 474 55 06). 

● W czwartek po Mszy św. szkolnej zbiórka dla ministrantów. Spotkanie dla 

Dzieci Maryi w piątek o g.16.30 

● W piątek o g.17.00 nauka przedchrzcielna w kościele 

● Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i dzień Zaduszny, dlatego 

przypominam i zachęcam do składania tzw. „Wypominek”  za zmarłych. 

Kartki na Wypominki są wyłożone na stoliku z gazetami. 

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

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

fian: (ul. Sienna) Stelmaszczyk Halina, Łazar Mieczysława, Zuzanna i Nina. 

Następna grupa sprzątająca to: 31.10. (ul. Sienna) Smreczak Karina, Lech 

Joanna, Lech Beata, Jasik Edyta, Pająk Beata, Dudek Beata. 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Myśl tygodnia  

      Należy szerzyć wśród dusz apostolat Różańca, by pachnące róże miłosier-
dzia i pokoju spłynęły na ziemię zamiast do grobów – na co zasłużyliśmy przez 
nasze grzechy. 

(ks. Dolindo Ruotolo) 

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

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym 
     „Dar pobożności wzbudza w nas przede wszystkim wdzięczność i uwiel-
bienie. Jest to bowiem przyczyna i najbardziej autentyczny sens naszego kultu 
i naszej adoracji. Kiedy Duch Święty daje nam odczuć obecność Pana i całą 
Jego miłość do nas, rozgrzewa nasze serca i w sposób niemal naturalny 
wzbudza w nas pragnienie, by się modlić i sprawować kult Boży. Pobożność 
jest zatem synonimem autentycznego ducha religijnego, synowskiej zażyłości 
z Bogiem, zdolności modlenia się do Niego z miłością i prostotą, właściwej 
ludziom pokornego serca”.  

(Papież Franciszek) 
 

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”. 

 
   

 
 

 

 

 

ŻYCIE RELIGIJNE PARAFII CHMIELOWICE * 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW *  

OGŁOSZENA DUSZPASTERSKIE

Refleksja  

     „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z 

ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z 

prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie 

chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi 

nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, 

żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”. 

     Wytrwałość w modlitwie ukazuje, do jakiego stopnia człowiekowi na darze 

zależy. Jeżeli komuś nie zależy, to nie będzie prosił, powie raz i skończy. Je-

żeli komuś nie zależy na spotkaniu, zapuka do drzwi i odejdzie; ale jeżeli mu 

na tym spotkaniu zależy, to będzie stał pod drzwiami i pukał dotąd, dopóki 

drzwi się nie otworzą. Wytrwałość w modlitwie jest sprawdzianem wiary 

człowieka, jego zaufania Bogu. Wytrwałość powoduje wzrost w wierze, zbliża 

do Boga.  

     Nie wszyscy – nawet katolicy – wierzą w moc i skuteczność modlitwy. 

Powód? W naszej epoce człowiek bywa rozczarowany brakiem natychmia-

stowych efektów. Jeszcze inni twierdzą, że wszystko, co nas spotyka, jest już 

zapisane w gwiazdach; nie unikniemy przecież swojego przeznaczenia; po co 

więc wytrwale modlić się i nie ustawać? To ważne pytanie. Szukając odpo-

wiedzi na nie, odnajdziemy na nowo sens słów, mechanicznie powtarzanych 

dotąd rano i wieczorem. 

     Pamiętajmy, by modlić się. Pomimo piętrzących się trudności, które są 

podobne do wojsk silnego przeciwnika. Pomimo przeszkód na drodze rozwoju 

duchowego w postaci osób bezwzględnych, przebiegłych i pozbawionych 

wrażliwości na los bliźnich, jak ewangeliczny sędzia. Pełni wytrwałości, po-

kory i wiary prośmy Boga: Panie, naucz mnie modlić się nieustannie i nie 

tracić nawet najmniejszej chwili.                                               ks. Leszek Smoliński 

http://www.chmielowice.parafialna.eu/
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INFORMACJE DIECEZJALNE I INNE  
 
● Oferta programowa Radia Doxa na 29. Niedzielę Zwykłą – 20 październi-
ka. W październiku – miesiącu maryjnym przypominamy o radiowym Różań-
cu. Każdy ze słuchaczy może aktywnie włączyć się do wieczornej modlitwy na 
antenie Radia Doxa – od poniedziałku do piątku o 21.30, a w soboty i niedzie-
le o 20.00. Na telefony czekamy pod numerem 77 45 66 777, natomiast swoje 
intencje można wysłać na adres: rozaniec@doxa.fm. Przypominamy, że Radia 
Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM 
● Duszpasterstwo młodzieży zaprasza na Ławkę Go! – diecezjalne spotkanie 
młodych. Wydarzenie adresowane jest do osób w wieku licealnym i studen-
tów. 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 pio-
senek Czesława Niemena - to atrakcje koncertu charytatywnego na rzecz 
opolskiej katedry, który odbędzie się w niedzielę 27 października w auli Wy-
działu 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. Całko-
wity dochód zostanie przeznaczony na rzecz renowacji opolskiej katedry.  
 

 

MODLITWA, KTÓRA PRZEMIENIA ŚWIAT 
     Dlaczego Jan Paweł II wszystkim swoim gościom dawał do ręki różaniec? 
Czy to tylko kurtuazja i grzeczność? A może chciał każdego zaprosić do mo-
dlitwy. Do modlitwy szczególnej podejmowanej razem z Maryją, Matką Jezu-
sa. 

    Różaniec tworzy jakąś niezwykłą, niewidzialną wspólnotę modlitewną. W tej 
wspólnocie modlimy się razem z Maryją i o tyle można nazywać różaniec mo-
dlitwą „maryjną”. Trzeba jednak pamiętać, że „prawdziwa maryjność” nie pole-
ga na tym, że zatrzymujemy się na Matce Jezusa, Ona zawsze prowadzi nas 
do Syna. 

   Modlitwę możemy nazwać drogą, która do spotkania i zjednoczenia z Bo-
giem prowadzi. Droga bywa czasami nużąca, trudna, a czasami nawet nudna, 
niejeden raz odczuwamy zmęczenie, ale wiemy, że u jej kresu czeka na nas 
Przyjaciel. Modlitwa różańcowa jest taką właśnie drogą. 

   Różaniec jest modlitwą ustną, powtarzalną. Nieustannie powtarzamy w niej 
najważniejsze fragmenty Biblii: Pozdrowienie Anielskie, Modlitwę Pańską, 
Pochwałę Trójcy Św. Można to robić bezmyślnie, popadając w rutynę, ale 
można też zatrzymać się nad tymi słowami, będą nas one wtedy otwierały na  
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Tajemnicę Boga, który tak bardzo umiłował świat, „że Syna swego Jednoro-
dzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wiecz-
ne”(J 3,16). 

   Powtarzając te słowa razem z Maryją, Jej oczyma i sercem patrzymy na 
Jezusa, poznajemy tajemnice Jego życia. Rozważamy je razem z Matką. Ona 
pokazuje nam Jezusa od poczęcia aż do chwalebnego uwielbienia. Poznając 
Jezusa, zapraszamy Go do naszego życia i chcemy naśladować. Każda 
prawdziwa modlitwa pomaga nie tylko poznać Boga, ale prowadzi do prze-
miany serca. Człowiek, który modli się prawdziwie i dobrze staje się lepszy. 
Modlitwa przemienia świat – dlatego, że najpierw przemienia nas. 

   Różaniec jest także modlitwą wstawienniczą. Najpierw my sami prosimy 
Maryję, aby była z nami i modliła się za nas w dwóch najważniejszych godzi-
nach życia: „teraz” i „w godzinie naszej śmierci”. Możemy także razem z Mary-
ją modlić się za innych. W Kościele różaniec stawał się bardzo często modli-
twą wstawienniczą, podejmowaną w trudnych chwilach. Jan Paweł II zachęcał 
nas, abyśmy biorąc różaniec do ręki, modlili się przede wszystkim o pokój i w 
intencji rodzin. 

 Modlitwa różańcowa jest równocześnie prosta i trudna. Jest modlitwą całego 
człowieka, angażuje jego ciało: usta, które wypowiadają słowa i palce przebie-
rające paciorki. Angażuje umysł, który medytuje i rozważa wypowiadane sło-
wa, kontemplując ewangeliczne tajemnice i wreszcie pobudza serce, aby do 
tych tajemnic i do samego Jezusa przylgnęło. 

 Jakub Kruczek OP  

    

 

 

(…) Zobaczył różaniec swej zmarłej matki, 
W miejscu czwartej dziesiątki zupełnie gładki. 
Nie ma paciorków – patrzy i nie wierzy, 
Palcami starte od milionów pacierzy. 

Tylko piąta dziesiątka była jak nowa, 
Przypomniał swe kpiące o niej słowa. 
Na palcach zobaczył od łańcuszka rany, 
Wybacz mi – krzyknął – Boże mój kochany! 

Ożyło w końcu syna sumienie, 
Przysięgam ci matko, że ja się zmienię. 
Całował zimne swej matki dłonie, 
Twarz łzami zoraną i siwe skronie. 

Rzucił nałogi, oddał się Bogu, 
Szczęście gościło w ich domu progu. 
I codziennie wieczorem, całą rodziną, 
Różaniec mówili za matki przyczyną..” 

Z tomiku „Jego śladem” Jacka Daniluka 

http://www.botafe.pl/

