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-6● W dniach 3-5 września na Górze św. Anny odbędą się spotkania z okazji 28
rocznicy zainicjowania Spotkań Trzeźwościowych przy Sanktuarium św. Anny.
W programie: Msza św., adoracja, Droga Krzyżowa na Kalwarii, wykłady tematyczne, spotkania w grupach oraz wernisaże. Początek spotkania w piątek
3.09. o g.16.00
**********************************************************

Złote myśli tygodnia
Sługi Bożego Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest
kto winien, ale co Ty jesteś winien innym…
***
Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała czegoś do powiedzenia.
***
„Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają
ziemię, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba
wszystko oddawać Maryi”
**********************************************************

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
KŁODZIŃSKI Krzysztof z Opola - Chmielowic
i NIESTRÓJ Estera z Opola – Chmielowic …………………………… II
Nr konta ( na utrzymanie Parafii) 87 1090 2138 0000 0005 5600 0870
Nr konta ( na remont dachu )
26 1020 3668 0000 5802 0528 1730
„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 * OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Refleksja
Czytamy czasopisma, poznając fakty, prawdy i literaturę. Jednakże nie z
samego czytania nasza mądrość wypływa: aby zrozumieć to, co czytamy, musimy przeprowadzić analizę tekstu, popracować wyobraźnią, wczuć się i wsłuchać w tekst, aby pojąć to, co litery przed nami sygnalizują. Jeśli tekst sprawia
nam trudność, to czytamy go kilkakrotnie, aby pojąć i zrozumieć co autor
chciał nam przekazać. W podobny sposób mamy traktować teksty Starego i
Nowego Testamentu, przez które co niedzielę mówi do nas i poucza sam Bóg.
Dzisiaj nad wyraz dobitnie Bóg mówi o Prawie, o nakazach, bowiem: „Nic
nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które
usłyszawszy o tych prawach powiedzą: Z pewnością ten wielki naród to lud
mądry i rozumny". Lubimy komplementy, pochwały, więc słowa o naszej mądrości nas cieszą.
Jednak w dalszej części dzisiejszego pouczenia jest przestroga, „Odrzućcie
przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu
łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.
Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.” Czyli samo słuchanie to za mało, by zrozumieć; usłyszane
słowa musimy przeanalizować i – co najważniejsze – wprowadzać w czyn.
Pan Jezus mówi do nas: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie
wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co
wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa,
chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota.
Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym". Pozostaje tylko
pytanie, jak to robić, aby żyć w zgodzie z naukami – ale to leży w gestii naszego sumienia i zrozumienia Słowa Bożego.
Piotr Blachowski
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Porządek Mszy św. i nabożeństw
XXII Niedziela Zwykła 29.08.2021 – Rok B
PONIEDZIAŁEK 30.08.21r.
7.00 – Za Parafian, wszystkich dobrodziejów i wspierających groma-

dzenie funduszy na planowany remont dachu naszego kościoła
10.00 – Pogrzebowa: za + Ingeborg Fuchs
WTOREK 31.08.21r.
18.00 – Różaniec w intencji młodego pokolenia i zatrzymania pandemii
18.30 – W intencji Alfreda Danisch z okazji 50 rocz. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz prośbą o błog. Boże i zdrowie na dalsze
lata życia od żony i córek
ŚRODA 1.09.21r. Bł. Bronisławy – Patronki Diecezji Opolskiej
18.00 – 1). W intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na rozpoczęcie nowego roku szkolnego
2). Za + Helenę Lyra w 30 dzień po śmierci
I CZWARTEK 2.09.21r.
8.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
9.00 – 1). O powołania kapłańskie i zakonne
2). Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze i o zdrowie z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz w intencji
dzieci, wnuków i prawnuków
I PIĄTEK 3.09.21r. św. Grzegorza Wielk.,papieża – wspom.
17.30 – Cicha Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Spowiedzi Św.
18.30 – Do Bożego Miłosierdzia za wstaw. NMP i św. Rity z prośbą o wszelkie potrzebne łaski i zdrowie w intencji Aleksandry i Piotra w kolejną
rocznicę Sakr. Małżeństwa i nowenna przed beatyfikacją Prymasa
Tysiąclecia
I SOBOTA 4.09.21r.
13.00 – Ślub Rzymski: Kłodziński Krzysztof – Niestrój Estera
18.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP i zmiana tajemnic
18.30 – W intencji Marcina Dybała z okazji urodzin oraz Agnieszki i Marcina
Dybała z okazji 13 rocz. ślubu i nowenna przed beatyfikacją Prymasa
Tysiąclecia
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 5.09.21r. DOŻYNKI PARAFIALNE
7.30 – Za ++ rodz. Emilię i Ryszarda Buhl, Marię i Urbana Długosz, brata
Teodora,3 szwagrów,szwagierkę Gerdę, wszystkich ++ z obu stron

-5- Środa 6 października – 67. rocznica przybycia Kardynała Wyszyńskiego do
Prudnika-Lasu:
g. 11.00 - konferencja naukowa o bł. Stefanie Wyszyńskim (wśród prelegentów m.in. prof. Ewa Czaczkowska), g. 20.00 - koncert kwartetu smyczkowego
przeplatany myślami bł. Stefana Wyszyńskiego (koncert poprowadzi Jerzy
Zelnik).

9 Pierwszych Piątków Miesiąca
( od września 2021 roku do maja 2022 roku )
jako dar i przygotowanie do 102. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
(18 maja 2022 roku).
Św. Jan Paweł II o sakramencie pojednania:
„To właśnie nade wszystko w konfesjonale
objawia się Miłosierdzie Boże… w sakramencie
pojednania Miłosierny Ojciec wychodzi na spotkanie marnotrawnego syna… Jeśli chcecie się dowiedzieć, czym jest wewnętrzne wyzwolenie i prawdziwa radość, nie zapominajcie o sakramencie
pojednania. W nim kryje się tajemnica ciągłej
młodości duchowej”.

Drodzy Parafianie!
Ponownie zachęcam dorosłych, młodzież i dzieci do udziału w tym
szczególnym darze serca na 102. urodziny św. Jana Pawła II. Szczegóły
w specjalnym DYPLOMIKU UCZESTNICTWA W NABOŻEŃSTWIE 9
PIERWSZYCH PIĄTKÓW MIESIĄCA, który można ze sobą zabrać z
ołtarza św. Jana Pawła II.
Ks. Proboszcz

+ + +

+ + +

+ + +

Z naszej Wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:
Śp. KĘDZIORA Antonina z Chmielowic – l.81
Śp. FUCHS Ingeborg z Chmielowic – l.90
+ Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

+ + +

+ + +

+ + +
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9.30 – 1). Za ++ brata Andrzeja Liburę, rodziców Julię i Józefa Libura
2). W intencji rocznego dziecka Adama Potyrała i nowenna przed beatyfikacją Prymasa Tysiąclecia
13.00 – REMIZA OSP Chmielowice: Z podziękowaniem za tegoroczne zbiory oraz prośbą o błog. Boże i zdrowie dla całej naszej Parafii

Po Mszy św. w imieniu organizatorów, zapraszam na Spotkanie Dożnkowe,
przy dobrym cieście, kawie lub herbacie, będą też kiełbaski z grilla i napoje
oraz okazja do zabawy dla dzieci i dorosłych. Zapraszam wszystkich Parafian
do udziału.

Ogłoszenia duszpasterskie
● Dzisiaj XXII Niedziela Zwykła, kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na
potrzeby parafialne. Za wszystkie ofiary składam serdeczne podziękowania.
● Msza św. dla wszystkich dzieci, kandydatów do Bierzmowania, starszej
młodzieży, nauczycieli i rodziców na rozpoczęcie roku szkolnego w środę o
g.18.00 Okazja do Spowiedzi św. we wtorek od g.17.00. Dzieci, które rozpoczynają naukę w kl. I przynoszą z sobą plecaki, zeszyty i przybory szkolne do
poświęcenia.
● I Komunia Święta:
- spotkanie dla rodziców dzieci, które rozpoczynają naukę w kl. III i chcą w
tym roku szkolnym przystąpić do I Komunii Św. w naszej Parafii : ŚRODA
1.09. po Mszy świętej ok. g.19.00
● W tym tygodniu przypada I Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. Okazja do
Spowiedzi św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych: piątek – o g.17.30 ; sobota –
g. 17.30
● We wtorek o 18.00 modlitwa różańcowa w intencji młodego pokolenia i
zatrzymania pandemii, przewodniczy Róża p. K. Pawlickiej. Zmiana tajemnic
dla Róż Różańcowych w sobotę podczas nabożeństwa ku czci Niepokalanego
Serca NMP
● Sprawy kancelaryjne można załatwiać od wtorku do piątku po Mszy św., w
kościele (salka po lewej stronie prezbiterium). W sprawie formalności związanych z Chrztem, ślubem i pogrzebem oraz uzyskania różnych potrzebnych
zaświadczeń, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny (najlepiej we wtorek,
środę i piątek w godz. 15.30-1630 , nr tel.77 474 55 06).
● Za tydzień Dożynki Parafialne, z tej racji w przyszłą niedzielę w kościele
parafialnym Msze św. o g.7.30 i 9.30 , nie będzie Mszy św. o g.1100
Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory tzw. „polowa”, zostanie odprawiona obok Remizy Strażackiej w Chmielowicach o g.13.00 Przypominam, że
tradycyjnie ze swoimi darami dożynkowymi dołączają przedstawiciele Dziekaństwa i Żerkowic. Zapraszam do udziału Dzieci Maryi i poczty sztandarowe
OSP Chmielowice i Żerkowice. Zachęcam mieszkańców Chmielowic do udekorowania dożynkowo swoich obejść.

● Dziękuję za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Bardzo proszę
chętnych wolontariuszy o wpisywanie się na listę do sprzątania naszego kościoła. Lista jest wyłożona na stoliku z gazetami.

● «Przedziwny Bóg w świętych swoich». Już dzisiaj zapraszam na Nowennę
przed Uroczystością Beatyfikacji Czcigodnych Sług Bożych Stefana Kardynała
Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej, która rozpocznie się w piątek
3 września, codziennie na zakończenie Mszy św.

INFORMACJE DIECEZJALNE I INNE
● W sobotę 4 września w Sanktuarium na Górze św. Anny odbędzie się Pielgrzymka Kobiet. W programie: 9.30 przywitanie i konferencja, 10.30 różaniec
w intencji kobiet, 11.00 Msza św. w intencji kobiet, 12.00 przerwa obiadowa,
14.00 nabożeństwo ku czci św. Anny. Gościem spotkania będzie o. Faustyn
Zatoka, OFM.
● Ojcowie Franciszkanie z Góry św. Anny zapraszają w niedzielę 5 września do
wspólnego dziękczynienia św. Annie za uproszenie daru potomstwa. O 11.30
Msza św. dziękczynna w Grocie Lourdzkiej, a po niej błogosławieństwo rodzin.
W przypadku niepogody Msza św. zostanie przeniesiona do bazyliki. O 14.00
nabożeństwo do św. Anny.
● W imieniu Ojców Franciszkanów z Prudnika-Lasu serdecznie zapraszam do
udziału w uroczystościach związanych z beatyfikacją Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz dziękczynieniem za dar wyniesienia go na ołtarze,
które odbędą się w Prudniku-Lesie, miejscu internowania Prymasa Tysiąclecia.
Program uroczystości kształtuje się następująco:
- Niedziela 12 września 2021 r. – dzień beatyfikacji:
g. 12.00 - transmisja Mszy św. beatyfikacyjnej na telebimie, g. 18.00 - koncert
muzyczny w grocie, gwiazdą wieczoru będzie Stanisław Sojka (wstęp wolny);
- Niedziela 19 września 2021 r. – dzień diecezjalnego dziękczynienia za beatyfikację:
g. 11.30 - Msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Czai, g. 20.00 - spektakl
o bł. Stefanie Wyszyńskim w wykonaniu Teatru A z Gliwic.

