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Nauczanie papieskie o Duchu Świętym 

„Kiedy Duch Święty zamieszkuje w naszym sercu, napełnia nas otuchą 
i pokojem i sprawia, że czujemy się tacy, jacy jesteśmy, a więc mali, 
przyjmujemy postawę człowieka, który wszystkie swoje troski i ocze-
kiwania składa Bogu oraz czuje się otaczany i wspierany przez Niego 
ciepłem i opieką, zupełnie jak dziecko przez swojego tatę. Czyni to 
Duch Święty w naszych sercach: sprawia, że czujemy się jak dzieci w 
ramionach swojego taty. W tym sensie rozumiemy zatem, że bojaźń 
Boża przybiera w nas postać uległości, wdzięczności i pochwały, na-
pełniając nasze serce nadzieją”.        
                                                                                          Papież Franciszek 

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

Jutro w 101. Rocznicę Odzyskania Niepodległości 
 – nie zapomnijmy o modlitwie za Ojczyznę! 

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie 
wypuszczać, 
a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej  
naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę 
przynosiła Imieniowi Twemu  
a syny swe wiodła ku szczęśliwości. 

Wszechmogący wieczny Boże,  
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, 
Ojczyźnie naszej,  
byśmy jej i ludowi Twemu,  
swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. 

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,  
rządy kraju naszego sprawujące,  
by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie 
zdołali kierować. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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”. 

 
   

 
 

 

 

 

Refleksja 
     Słowa: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym 

świecie” to nie tylko wyznanie wiary, ale przeczucie drzemiące w ludziach 

innych religii, a nawet w niewierzących. 

    „Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką...” – czytamy. I dalej: 

„...Król świata wskrzesi nas i ożywi do życia wiecznego”. To więcej niż prze-

czucie. Za przeczucia nie płaci się życiem. Oni zapłacili, i to bez żalu, bo to 

była pewność wiary. Opisane wydarzenia miały miejsce niespełna 200 lat 

przed Chrystusem. Słowa zmartwychwstać, wskrzesić wtedy były puste – 

przecież nikt dotąd nie zmartwychwstał. Słowa te były zapowiedzią i oczeki-

waniem. A równocześnie były pewnością. 

     Choć nie dla wszystkich. „Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy 

twierdzą, że nie ma zmartwychwstania”. Opowiedzieli Mu przedziwną histo-

ryjkę, która miała dowodzić, iż „zmartwychwstać” nie znaczy nic. Dlaczego 

przyszli z tym do Jezusa? Wiedzieli, że dla Niego pewność życia i zmar-

twychwstania jest sprawą fundamentalną. On szedł ku Jerozolimie, gdzie 

śmierć miała stać się życiem. „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych” – 

odpowiada Jezus ludziom nie przeczuwającym wiecznego życia. Nie przeko-

nał ich, bo to właśnie oni nie przejęli się wieścią o zniknięciu Ukrzyżowanego 

z grobu i rozpuścili wieść o wykradzeniu ciała przez uczniów. 

     Ale dla uczniów wszystko było przejrzyste: On żyje! „Bóg nie jest Bogiem 

umarłych, lecz żywych.” Pewność doświadczenia – dla tych, którzy Go spotka-

li. Pewność wiary – dla nas. Pewność granicząca z niepewnością... Idziemy 

więc na cmentarz z jakimś lękiem. Czego się boimy? Życia się boimy. Wiel-

kiej odpowiedzialności za nie. Wieczności, która utrwali dobro, ale i zło na-

szych czynów. Własnej niepewności się boimy. Własnej niewiary wreszcie. 

Powiada przecież Apostoł: „Nie wszyscy mają wiarę”. 
ks. Tomasz Horak 

http://www.chmielowice.parafialna.eu/
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Porządek Mszy św. i nabożeństw 
32. Niedziela Zwykła 10.11.2019 – Rok C 

PONIEDZIAŁEK 11.11.19r.  św. Marcina z Tours,bpa – wspom. 
  9.00 – 1). W int. Ojczyzny w 101. Rocz. Odzyskania Niepodległości 

             2). Za ++ członków Bractwa Czcicieli Najśw. Oblicza P. Jezusa 

             3). O Boże błog. i zdrowie dla Mirosława Gełej z ok.50 r. ur.    

WTOREK 12.11.19r.   
18.15 – Nabożeństwo do św. Anny  

18.30 – 1). Za + Marię Lissy od Róży Różańcowej K. Rimpler 

              2). Za + Witolda Adamkiewicz w 30 dzień po śmierci 

ŚRODA 13.11.19r. św. Benedykta,Jana,Mateusza, Izaaka  
                            i Krystyna – pierwszych polskich męczenników 
17.45 – Różaniec w intencji młodego pokolenia i modlitwa do św. Józefa  

              (prowadzą szafarze) 

18.30 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Porwol 

CZWARTEK 14.11.19r. Bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy 
  8.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu   
  9.00 – Do Bożego Miłosierdzia z prośbą o wieczne zbawienie dla rodz. 

             Elżbiety i Maksymiliana Galla, Klary i Adolfa Baron, braci Józefa 

             i Zygfryda, Alberta Kuchnia, Marii i Jadwigi Galla, Marii i Włady- 

             sława Tymkiewicz oraz wszystkich ++ z rodzin Galla i Baron  

17.00 – SZKOLNA:  Za ++ rodziców Annę i Wiktora Brzezina, brata  

             Piotra, teściów oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa i Chrzest. 

PIĄTEK  15.11.19r.   
18.15 – Koronka do Bożego Miłosierdzia  

18.30 – Do Bożego Miłosierdzia z prośbą o radość wieczną dla duszy + mamy 

             Marty Henek, ++ dziadków Łucji i Franciszka Milek oraz++krewnych 

SOBOTA 16.11.19r. Rocz. Pośw. Katedry Opolskiej – święto 
18.15 – Nabożeństwo do NMP 

18.30 – 1). Za + męża Stanisława Zakowicz w XX rocz. śmierci oraz  

             ++ z rodziny i pokrewieństwa 

             2). W intencji rocznego dziecka Nikodema Zyla 
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Ogłoszenia duszpasterskie 
● Dzisiaj XXXII Niedziela Zwykła; Dzień Solidarności z Kościołem Prześla-

dowanym – w ramach tego dnia, przed kościołem zbiórka do puszek dla Ko-

ścioła w Południowym Sudanie. Dziękuję za wszystkie ofiary. Kolekta dzisiej-

sza jest przeznaczona na potrzeby parafialne.  

O g.15.00 zapraszam na Nieszpory Niedzielne i zmianę tajemnic dla Róż 

Różańcowych. Za tydzień tzw. kolekta inwestycyjna, która w tym miesiącu 

będzie przeznaczona na pokrycie kosztów ogrzewania naszego kościoła. 

● We wtorek o 16.30 katecheza dla dzieci I komunijnych. 

● W czwartek o 17.00 Msza św. szkolna. Przypominam, że wszystkie dzieci 

mają obowiązek w niej uczestniczyć, również młodzież przygotowująca się do 

Bierzmowania.  

● W środę o g.17.45 Różaniec w intencji młodego pokolenia – prowadzą Sza-

farze Eucharystii. Zapraszam do modlitwy wszystkich, którym bliska jest ta 

intencja… 

● W sobotę 30 listopada w Domu Spotkań w Dziekaństwie jest organizowana 

zabawa andrzejkowa dla Seniorów, szafarzy, Parafialnej Rady Duszpaster-

skiej, Zelatorek, Róż Różańcowych – zapisy u p. Buhl i p. Lazik (Seniorzy) i u 

ks. Proboszcza (szafarze, PRD, zelatorki i Róże Różańcowe), koszt to 10 zł. 

od osoby przy zgłoszeniu udziału. Zapraszam serdecznie. Zgłoszenia do 23 

listopada. Ilość miejsc ograniczona!!! 

● Okazja do Spowiedzi św. codziennie 15 min. przed nabożeństwem 

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

W sprawie uzyskania różnych potrzebnych zaświadczeń proszę o wcześniejszy 

kontakt telefoniczny (nr tel.77 474 55 06). 

● Bardzo proszę o zamawianie intencji Mszy św. na rok 2020. Przyjmuję za-

mówienia od poniedziałku do soboty, po Mszy św. w kościele. 

● Spotkanie dla wspólnoty Dzieci Maryi w czwartek po Mszy św. szkolnej. 

● Katecheza dla kandydatów do Bierzmowania: kl. VI i VII – środa 17.00 ; 

kl. VIII i I śr. – wtorek 19.15 Następne katechezy: 26 i 27 XI 2019r. 

● Bardzo dziękuję za posprzątanie naszego kościoła na dzisiejszą niedzielę. W 

tym tygodniu proszę o posprzątanie następujące osoby: (ul. Dworcowa) Bro-

ma Lidia, Kadłubowska Magda, Skowyra Wanda, Rose Teresa   

Następne grupy sprzątające to:  22.11. (ul. Przyrzeczna) Róg Joanna, Sulikow-

ska Edyta, Wasilewska Aleksandra, Sulikowska Anna, (ul. Porcelanowa) Ku-

śnierz Izabela, Świgut Anna  ;  29.11. (ul. Słoneczników) Dobrzańska Ewa, 

Dobrzańska Katarzyna, Dobrzańska Oliwia, Piziak Halina, (ul. Jedwabna) 

Janikuła Karina, Janikuła Marcelina, Danisch Sylwia  
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XXXIII  NIEDZIELA ZWYKŁA 17.11.19r.   
  7.30 – Za + męża Gotharda Smolin w I rocz. śmierci 

  9.30 – O błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Rafała  

             Galla z ok 18 rocz. urodzin 

11.00 – Za ++ rodziców Pawła i Marię Bauch, siostrę Heleną, 2 braci,  

             dziadków Miler, Piotra i Jadwigę Lakwa, szwagra Pawła oraz  

             wszystkich ++ z rodzin: Bauch, Wicher, Sakry i dusze w czyść- 

             cu cierpiące 

15.00 – Nieszpory niedzielne 
*     *     * 

OGŁOSZENIA DIECEZJALNE I INNE 

● W niedzielę 17 listopada w całym Kościele przypada, ustanowiony przez 
papieża Franciszka, Światowy Dzień Ubogich. Biskup Opolski i Prezydent Mia-
sta Opola zapraszają w tym dniu na godz. 12:00 na Eucharystię do katedry, a 
później na godz. 13:30 na wspólne świętowanie na Rynku. Spotkaniu towa-
rzyszyć będzie zbiórka nowych śpiworów i kurtek zimowych dla najbardziej 
potrzebujących.  

● Wsparcie osób bezdomnych i skrajnie ubogich w diecezji opolskiej animo-
wane jest na co dzień przez Jałmużnika Biskupiego, s. Aldonę Skrzypiec ze 
Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha Świętego z Opola, i przejawia się m.in. 
organizowaniem cotygodniowego sobotniego posiłku dla osób bezdomnych, 
tzw. „Śniadania z nadzieją” oraz rozpoznawaniem i zaradzaniem indywidual-
nym potrzebom spotykanych wtedy i na co dzień na ulicach miasta ubogich. 
Ta codzienna działalność dokonuje się bez rozgłosu i z poszanowaniem deli-
katnej natury trosk ludzi ubogich i ich prywatności, ale generuje też bardzo 
konkretne koszty. Dlatego w imieniu Biskupa Opolskiego, powołując się po-
nownie z okazji Światowego Dnia Ubogich na ewangeliczne wezwanie do 
wielkoduszności i miłosierdzia, zwracamy się do hojnych ludzi dobrej woli, o 
jednorazowe albo cykliczne wsparcie dla najbardziej ubogich i bezdomnych, 
jako dopełnienie licznych dzieł dobroczynnych realizowanych w lokalnych 
społecznościach. Materialne wsparcie można przekazać na specjalne konto 
diecezjalne „na potrzeby ubogich” 86 1240 5178 1111 0010 8711 8310. Z 
Jałmużnikiem Biskupim można skontaktować się telefonicznie pod numerem 
516574339 lub mailowo: jalmuznik@diecezja.opole.pl. 
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● Zaproszenie na koncert. Edward Simoni oraz 10-letnia Lena Zientek wystą-
pią w  koncercie charytatywnym na rzecz opolskiej katedry, który odbędzie 
się w niedzielę 17 listopada w auli Wydziału Teologicznego UO. Początek 
koncertu o godz. 17.00. Bilety-cegiełki na koncert w cenach: 10, 20 i 30 zł 
można nabyć w trzech punktach: kancelarii parafii katedralnej, w furcie opol-
skiej Kurii Diecezjalnej oraz portierni Wydziału Teologicznego UO. Całkowity 
dochód zostanie przeznaczony na rzecz renowacji opolskiej katedry. Edward 
Simoni urodzony w Bytomiu, polsko-niemiecki muzyk grający na fletni Pana, a 
także kompozytor pieśni tworzonych do gry na tym instrumencie. Uznawany 
jest za najwybitniejszego panflecistę świata. Jego albumy osiągnęły status 
złotej i platynowej płyty. Organizatorem koncertu jest Konsulat Republiki 
Federalnej Niemiec w Opolu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Opolskiej 
Crux.   
● Biskup Opolski serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych promo-
waniem powrotu Europy do jej chrześcijańskich korzeni na debatę organizo-
waną przez powstałą w ubiegłym roku Grupę Schumana przy Uniwersytecie 
Opolskim. Będzie ona miała miejsce we wtorek 19 listopada 2019 roku w 
Opolu, przy ul. Drzymały 1a (Wydział Teologiczny UO), w godz. 9.30–13.00. W 
tym roku debatę uświetni prof. Stanisław Gebhardt (były współpracownik 
Roberta Schumana). Praktycznym wymiarem spotkania będzie też przygoto-
wanie tegorocznej edycji «Świąt bez granic» - chrześcijańskiej inicjatywy za-
proszenia obcokrajowców do naszych stołów wigilijnych, gdzie zwyczajowo 
zostawiamy wolne miejsce. 
● Wszystkich nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. zapraszamy na doroczny 
dzień skupienia, który odbędzie się w niedzielę 24 listopada w uroczystość 
Chrystusa Króla. Niedziela ta jest świętem patronalnym nadzwyczajnych sza-
farzy. Początek skupienia o g.10.30 w kościele seminaryjno-akademickim 
(przy ul. Drzymały 1a). W programie: modlitwa różańcowa, okazja do sakra-
mentu pokuty, Msza św. oraz wykład formacyjny. Zakończenie spotkania oko-
ło g. 14.00.  

● 15 – 24 VI 2020r. Parafialna Pielgrzymka autokarowa do Grecji – 
„Śladami św. Pawła”. Zapraszam chętnych do udziału. Szczegóły doty-
czące pielgrzymki na ulotkach, które znajdziemy na stoliku z gazetami. 
● II Parafialna Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę w Częstochowie 
odbędzie się w dniach: 6 – 10 VII 2020r. 
 


