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INFORMACJE DIECEZJALNE I INNE  

● W imieniu Ojców Franciszkanów z Prudnika-Lasu serdecznie zapraszam do 
udziału w dziękczynieniu za dar wyniesienia Prymasa Tysiąclecia na ołtarze, które 
odbędą się w Prudniku-Lesie, miejscu jego internowania.  
Program uroczystości kształtuje się następująco:  
- Niedziela 19 września 2021 r. – dzień diecezjalnego dziękczynienia za beatyfi-
kację:  
g. 11.30 - Msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Czai, g. 20.00 - spektakl o 
bł. Stefanie Wyszyńskim w wykonaniu Teatru A z Gliwic. 
- 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 prze-
platany myślami bł. Stefana Wyszyńskiego (koncert poprowadzi Jerzy Zelnik). 

● 25. Pielgrzymka Narodów do Sanktuarium Maria Hilf niedaleko Zlatých Hor 
w Czechach odbędzie się w sobotę 18 września br. Udział w pielgrzymce mogą 
wziąć osoby posiadające paszport szczepień albo negatywny test na koronawi-
rus. Zasady reżimu sanitarnego są takie same jak w Polsce. W programie:  9.30 - 
modlitwa różańcowa, 10.45 - przygotowanie do Mszy św., 11.00 - Msza św., 
14.00 - nabożeństwo ku czci Matki Bożej. 

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

Myśl tygodnia 

Królestwo Boże to miłość, życzliwość i dobroć,  
to ustępowanie miejsca drugiemu, działanie zawsze na 
jego korzyść, to stąpanie „na palcach” wokół bliźniego;  

to panowanie przez pokorę,  
służąc na kolanach przy stopach naszych braci. 

 
(Ks. Kard. Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia) 

 

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 przezna-
czona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej”. 
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ŻYCIE RELIGIJNE PARAFII CHMIELOWICE * 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW * OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Refleksja  

W dzisiejszej Ewangelii Jezus pyta swych uczniów, za kogo uważają Sy-

na Człowieczego. Piotr udziela poprawnej odpowiedzi: „Ty jesteś Mesjaszem”. 

Okazuje się jednak, że nie rozumie, jakie jest znaczenie tych słów. Nie chce przy-

jąć tego, że Mesjasz będzie odrzucony, doświadczy cierpienia i spotka Go śmierć. 

W drogę wiary każdego z nas wpisana jest konieczność nieustannego rozwoju, 

dorastania do coraz bardziej dojrzałego rozumienia i przeżywania prawdy obja-

wionej przez Boga. Konieczna jest w tym pomoc drugiego człowieka – przewod-

nika, nauczyciela i wychowawcy.  

W Roku św. Józefa otrzymujemy piękny przykład wychowawcy z sercem 

otwartym na Boga. Św. Józef jest dla nas wzorem człowieka słuchającego Słowa 

Bożego, a zarazem, jak to określił św. Jan Paweł II „wcielonym wzorem posłu-

szeństwa” Bogu. Jego otwartość na Boga i Jego Słowo sprawiła, że stał się ziem-

skim ojcem i wychowawcą Pana Jezusa. Tegoroczny Tydzień Wychowania bar-

dzo mocno splata się również z osobą Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego, który już dziś, 12 września zostanie ogłoszony błogosławionym. Jego 

życie i nauczanie są świadectwem postawy ojcostwa na wzór św. Józefa.  

Mówiąc o tajemnicy ojcostwa Papież Franciszek zwraca uwagę na to, że 

do bycia ojcem człowiek musi dojrzewać: „Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się 

ojcem”. Ojciec Święty dodaje, że prawdziwe ojcostwo polega na podjęciu odpo-

wiedzialnej troski za dziecko, a w szerszym sensie - na wzięciu na siebie odpo-

wiedzialności za drugiego człowieka. Pouczający jest polski wątek w papieskim 

nauczaniu. Papież wspomina powieść Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca”. Św. 

Józef, który towarzyszy Jezusowi, jest wobec Niego „cieniem Ojca Niebieskiego 

na ziemi: osłania Go, chroni, nie odstępuje od Niego, podążając Jego śladami”. 

Ten piękny obraz można odnieść do każdego ziemskiego ojca, a także – do każ-

dego wychowawcy. Każdy wychowawca ma być cieniem Ojca niebieskiego na 

ziemi”. Źródłem prawdziwego ojcostwa jest zawsze miłość Boga do każdego z 

nas.  
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     Przepięknie wyjaśniał to Stefan Kardynał Wyszyński na Jasnej Górze w dniu 

15 sierpnia 1979 roku: „Powszechnie mówi się, że: czas to pieniądz. A ja wam 

powiem: czas to miłość! Bo my wszyscy, jak tu stoimy, jesteśmy owocem Oj-

cowskiej miłości. Nie byłoby nas na świecie, ani na tym placu, gdyby Bóg Ojciec 

każdego z nas nie umiłował pierwszy! On cię umiłował wcześniej, zanim jeszcze 

twoja matka ujrzała cię na swoich ramionach, zanim przytuliła cię do piersi. 

Wiedz, że nie jej miłość do ciebie była pierwsza, ale miłość Ojca niebieskiego, 

który wszczepił swoją miłość w serce twej matki, a ona ci ją tylko przekazała. 

Dlatego jesteśmy wszyscy owocem miłości Ojcowskiej, Bożej”. 

Fragmenty Listu Pasterskiego Episkopatu Polski  

z okazji XI Tygodnia Wychowania w Polsce 

 

Porządek Mszy św. i nabożeństw 
XXIV Niedziela Zwykła   12.09.2021 – Rok B 

PONIEDZIAŁEK  13.09.21r.  Dzień Fatimski 
18.00 – Okazja do Spowiedzi św. 

18.30 – 1). W intencji czcicieli M.B. Fatimskiej   2). Za ++ Zdzisławę i Je- 

             rzego Krukowskich, ++ z rodzin Macias i Szuszkiewicz.  3). W int.  

             żyjących i ++ członkiń Róży Różańcowej p. Klaudii Rimpler.  

             4). Do Bożego Miłosierdzia o zbawienie duszy ++ mamy Gabrieli  

             Niestrój w dniu urodzin, ojca Ryszarda Niestrój, Bernarda Rimpler,  

             matki chrzestnej Gertrudy, dziadków z obu stron oraz wszystkich  

             ++ krewnych 

WTOREK 14.09.21r.  święto Podwyższenia Krzyża Św. 
18.00 – Różaniec w intencji młodego pokolenia i zatrzymania pandemii 

18.30 – W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy  

             świata, za zniewagi i bluźnierstwa – od osób z Bractwa Najśw. Obli- 

             cza P. Jezusa i nabożeństwo do św. Anny 

ŚRODA 15.09.21r.  NMP Bolesnej – wspomnienie   
18.00 – SZKOLNA: Za + ojca Mieczysława Partyk w I rocz. śmierci 

CZWARTEK  16.09.21r.  św. Korneliusza i Cypriana – wspomnienie   
  8.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 

  9.00 – O błog. Boże i zdrowie dla Huberta i Urszuli Gurbierz oraz w intencji  

             ich dzieci, wnuków i prawnuka 

PIĄTEK 17.09.21r.    
18.30 – 1). Za + brata Franciszka 

             2). Za + Antoninę Kędziora w 30 dzień po śmierci 
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*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     * 

Modlitwy za wstawiennictwem  
nowych Błogosławionych 

 
 

 
 

    
 

*     *     * 
                                                       
 

                                                                         
 
 

 
 

*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     * 

   Panie Boże, Ty w swojej dobroci wciąż po-

wołujesz nowych apostołów, aby przekazy-

wali światu Twoją miłość. Bądź uwielbiony za 

to, że dałeś nam opatrznościowego pasterza, 

Prymasa Tysiąclecia. On wszystko postawił na 

Maryję, Jej zawierzył bez granic, u Niej szukał 

pomocy – natchnij i mnie takim duchem. Okaż 

mi swoje miłosierdzie i udziel łaski, o którą 

pokornie proszę za przyczyną bł. Stefana Wy-

szyńskiego (wymień intencję…). Amen 

 

     Źródło wszelkiej świętości, Panie Boże, 

powołałeś ociemniałą Matkę Elżbietę do słu-

żenia Tobie w niewidomych na duszy i na 

ciele, obdarzając ją męstwem w dźwiganiu 

krzyża dla zadośćuczynienia za duchową śle-

potę ludzi. Ty, Boże Ojcze, obdarzyłeś Błogo-

sławioną Elżbietę Różę przywilejem powoła-

nia do życia w Kościele nowej rodziny zakon-

nej, racz udzielić mi łaski za jej wstawiennic-

twem, o którą z pokorą i z ufnością proszę 

(wymień intencję…) dla większej chwały Trój-

cy Przenajświętszej. Amen. 
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SOBOTA 18.09.21r.  Święto św. Stanisława Kostki Patrona Polski 
17.30 – Cicha Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Spowiedzi św. 

18.30 – 1). Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBNP i św. Anny z podzięko- 

             waniem za otrzymane łaski i prośbą o błog. Boże i zdrowie w rodzinie  

             Lidii Okos oraz za + męża z okazji urodzin 

             2). O błog. Boże i zdrowie dla Cecylii i Józefa Wocka oraz za dzieci i  

             wnuki 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA  19.09.21r.   
  7.30 – Za + ojca Czesława Fryzeł w II rocz. śm. oraz wszystkich ++ z rodzin  

             Fryzeł i Dębowski 

  9.30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą     

              o dalsze błog. Boże i zdrowie oraz opiekę MBNP dla Róży Kula z ok. 

              kolejnej rocz. urodzin 

11.00 – 1). Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o wieczny odpoczynek dla  

             + męża, ojca i dziadka Eryka Zura w V rocz. śm., ++ rodziców i 

             dziadków z obu stron 

             2). Za ++ męża i ojca w XIII r. śm., teściów Zofię i Jana, rodziców  

             Józefę i Stanisława Łasińskich, dziadków i wszystkich ++ z rodziny 

             3). Chrzest św.: Maksymilian Jaszczyński 

 

Ogłoszenia duszpasterskie         

● Dzisiaj XXIV Niedziela Zwykła, kolekta tzw. inwestycyjna przeznaczona jest 

dzisiaj na planowany remont dachu naszego kościoła. Na potrzeby uchodźców z 

Afganistanu w minioną niedzielę Parafianie ofiarowali 1720zł. Za wszystkie zło-

żone ofiary składam serdeczne podziękowania. Dzisiaj zbiórka na Wydział Teo-

log. Uniwersytetu Opolskiego. 

● Dziękuję wszystkim organizatorom naszych Dożynek Parafialnych w Chmie-

lowicach, zwłaszcza strażakom OSP Chmielowice, OSP Żerkowice, Szafarzom 

Nadzwyczajnym Eucharystii, Stowarzyszeniu Przyjaciół Chmielowic, Różom 

Różańcowym, Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, delegacjom z Dziekaństwa i 

Żerkowic, p. Marii zakrystiance, p. Bajek z Dziekaństwa za kwiaty do przystroje-

nia ołtarza dożynkowego pani organistce Katarzynie i p. Joachimowi za nagło-

śnienie oraz wszystkim obecnym na uroczystości i spotkaniu dożynkowym Para-

fianom. Dziękuję tym mieszkańcom Chmielowic, którzy pięknie, dożynkowo 

przystroili swoje domy i obejścia. Dziękuję za dary na stół – warzywa, owoce, 

chleb i ciasto. 

● We wtorek o g.18.00 modlitwa różańcowa w intencji młodego pokolenia, w 

tym tygodniu przewodniczy tej modlitwie Róża Różańcowa p. Bogusławy Bryja. 
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● Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii św.  

W czwartek o g.18.00 w kościele spotkanie dla rodziców dzieci I komunijnych z 

kl. III. (ostateczny termin dostarczenia zgłoszenia dziecka do przygotowania). 

● Msza św. szkolna dla dzieci od kl. 0 do VIII w środę o g.18.00. Przypominam 

Rodzicom, że dzieci, szczególnie przygotowujące się do I Komunii św. mają obo- 

wiązek uczestniczenia w tej Mszy św.! 

● Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. Przygotowanie obejmuje dzieci 

i młodzież z klas: VI, VII, VIII oraz kl. I szkoły średniej. Uczniowie z tych klas, 

w ramach przygotowania, mają uczestniczyć w katechezach, celebracjach i Mszy 

św. szkolnej w każdą drugą środę miesiąca.  

     Kandydaci z kl. VI mają obowiązek wypełnić deklarację (do otrzymania w 

zakrystii po Mszy św.) o oddać ks. Proboszczowi do 17.09.br. Wspólne spotka-

nie organizacyjne dla wszystkich kandydatów i ich rodziców odbędzie się w 

czwartek 23.09.br. o g.18.00 w kościele. 

    W najbliższy piątek tj. 17.09.br. zapraszam wszystkich kandydatów do Sakr. 

Bierzmowania, na Mszę św. o g.18.30 z okazji wigilii święta św. Stanisława 

Kostki, patrona młodzieży. 

● Sprawy kancelaryjne można załatwiać od wtorku do piątku po Mszy św., w 

kościele (salka po lewej stronie prezbiterium). W sprawie formalności związa-

nych z Chrztem, ślubem i pogrzebem oraz uzyskania różnych potrzebnych za-

świadczeń, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny (najlepiej we wtorek, śro-

dę, piątek w g.15.30-1630 ,  czwartek g.1000-1030 nr tel.77 474 55 06). 

● Dziękuję wolontariuszom za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Na 

stoliku z gazetami jest wyłożona nowa lista, proszę chętnych o zapisywanie się 

do kolejnych grup dbających o czystość naszego kościoła. 

● Już dzisiaj zapraszam na ważne wydarzenie dla naszej wspólnoty Parafialnej: 

Misje Święte. Odbędą się w dniach od 3 – 10 października  br. 

● Spotkanie formacyjne Bractwa św. Józefa dla rejonu Opole, odbędzie się w 

piątek 8 X o g. 18.00 w kościele św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach.  W pro-

gramie: Msza św. w intencji członków Bractwa, konferencja formacyjna, nabo- 

żeństwo różańcowe oraz wybory delegatów rejonowych i kandydatów do paź-

dziernikowych wyborów Zarządu Kapituły. 

● Tylko do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-

kań 2021. Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe w kraju są zo-

bowiązane do samodzielnego spisania się poprzez aplikację, przez telefon dzwo-

niąc pod numer 22 279 99 99 lub w urzędzie miasta/gminy przy wsparciu pra-

cownika. Poprzez udział w spisie mieszkańcy uzyskują realny wpływ na zmiany 

zachodzące w ich otoczeniu. 


