-4● Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Św.
- katechezy dla dzieci odbędzie się we wtorek 23 listopada:
Grupa 1. g.16.00 ; Grupa 2. g.17.00
- katecheza dla Rodziców dzieci komunijnych we wtorek 30 listopada o g.19.15
● Dzisiaj koniec terminu zgłaszania kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Za tydzień w niedzielę 21 listopada Parafianie zostaną poinformowani o nazwiskach zgłoszonych kandydatów i zostanie ogłoszona lista wyborcza, którą
wierni posłużą się podczas drugiego etapu wyborów.
Wybór dokonany przez wiernych w niedzielę 28 listopada będzie polegał na
postawieniu krzyżyka na karcie wyborczej przy nazwiskach nie więcej niż trzech
kandydatów. Jeśli na karcie wyborczej wierny zaznaczy więcej niż trzy nazwiska
lub nie zaznaczy nikogo, głos będzie nieważny.
● Za tydzień ostatnia niedziela Roku Liturgicznego – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Zbiórka do skarbonek na remont Katedry Opolskiej.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Złota myśl tygodnia

Mamy prawo bronić się przed krzywdą, ale nie wolno płacić
krzywdą za krzywdę, złem za zło, policzkiem za policzek.
(bł. Kard. St. Wyszyński)
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ ◊◊◊◊◊

W Uroczystość Wszystkich Świętych usłyszeliśmy jedną z trudniejszych Ewangelii o błogosławieństwach. O każdym można długo rozmyślać i odkrywać w nim nowe treści
– bardzo pomaga w tym aktualna sytuacja życiowa – spójrzmy na to, co wydaje się najważniejsze. Dzisiaj trzecie błogosławieństwo…
„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”.
Dziwne prawda? Co ma wspólnego cichość z brakiem posiadania? Najlepiej chyba
rozumieją to ci, którzy w PRL-u stali w długaśnych kolejkach. Jak się nie miało mocnych
łokci, żeby się do niej drugi, trzeci czy czwarty raz wepchać, to niewiele się zwojowało.
Cichy to ten, kto się nie pcha, nie domaga, nie żąda; kto nie może powołać się na znajomości. W świecie cwaniaków taki nic nie ma. Ale właśnie dlatego on otrzyma na własność ziemię.
Nr konta: 87 1090 2138 0000 0005 5600 0870 (na utrzymanie Parafii)
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
Liturgia Słowa przedostatniej niedzieli roku liturgicznego kieruje naszą myśl
ku czasom ostatecznym, ku drugiemu przyjściu Jezusa. To przyjście będzie powszechne i zauważalne. Jednak termin paruzji jest zakryty, wie o nim tylko Ojciec
niebieski. Uczniowie powinni natomiast umiejętnie odczytywać znaki czasu. To
ważne zadanie, które daje zdrowy, ewangeliczny osąd rzeczywistości przeszłej,
teraźniejszej i przyszłej. Pomaga również budzić w sercu nadzieję, by nie popaść
w pesymizm czy rozpacz, które powodują poczucie ciągłego zagrożenia i niepewności oraz oczekiwania na nieuniknioną zagładę. Znaki czasu to wydarzenia życia
doczesnego, przez które Bóg przemawia, powołuje do dialogu i występuje z konkretnym zadaniem przyjęcia obecnej sytuacji. Ważna jest więc ufność Bogu, że
przez stworzenie świata, a zwłaszcza przez przyjście Jezusa Chrystusa, wkroczył
On w historię świata tworząc z niej historię zbawienia. Przez wiarę człowiek także
uczestniczy w misji Jezusa Chrystusa, a dzięki swoim decyzjom i wyborom może
oddziaływać na świat i go zmieniać.
Jak przypomniał Sobór Watykański II, dzięki wierze w pomoc Ducha Świętego
lud Boży „stara się w wydarzeniach, potrzebach i pragnieniach, w których uczestniczy z resztą ludzi naszej doby, rozpoznać, jakie w nich mieszczą się prawdziwe
znaki obecności lub zamysłów Bożych” (KDK 11). W tych odniesieniach do sytuacji współczesnej chodzi jednak nie tylko o doczesną interpretacje znaków czasu,
ale o spojrzenie teologiczne. I tak, wiara w powtórne przyjście Syna Człowieczego sprawia, że czas Kościoła posiada charakter jednego wielkiego oczekiwania.
Pewne jest to, że paruzja będzie poprzedzona powszechnym uciskiem, różnymi
kataklizmami i cierpieniami. Chrystus powróci, ponieważ „Ojciec nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi”. Ów sąd będzie dziełem wyzwolenia „z niewoli zepsucia, aby uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych”. Sąd Ostateczny będzie również konfrontacją ludzkich uczynków. Chrystus nalega, żeby

-2najbardziej wiarygodnym świadectwem naszego życia było miłosierdzie okazywane bliźnim. Wreszcie, sąd żywych i umarłych ukaże bezinteresowność daru
Bożego, łaskę, jaką jest królestwo przygotowane nam od założenia świata.
Nikt nie wie, kiedy nastąpi paruzja. Trzeba zatem uwierzyć słowom Jezusa,
który wzywa, aby już teraz owocnie korzystać z czasu łaski Bożej, modlić się i
czuwać. A wtedy będziemy zawsze gotowi na spotkanie z Panem i przepełnieni
nadzieją w Boże miłosierdzie, a nie pełni lęku przed nieznaną przyszłością, ślepym losem czy bliżej nieokreślonym przeznaczeniem.
ks. Leszek Smoliński

Porządek Mszy św. i nabożeństw
XXXIII Niedziela Zwykła 14.11.2021 – Rok B
PONIEDZIAŁEK 15.11.21r.
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NIEDZIELA 21.11.21r. Uroczystość Chrystusa Króla
7.30 – 1). Do Bożego Miłosierdzia o zbawienie duszy + męża, ojca i dziadka
Gotharda Smolin oraz ++ krewnych
2). Za + Dariusza Czyżyk w 30 dzień po śmierci po Mszy św. Akt oddania
się Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata
9.30 – Do Miłosierdzia Bożego za wstaw. Matki Bożej i św. Józefa o zbawienie
dusz++rodziców i dziadków Joanny i Alojzego Chrubasik, Martiny i Jana
Krawiec oraz ++ krewnych z rodzin: Krawiec, Pampuch i Chrubasik po
Mszy św. Akt oddania się Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata
11.00 – 1). Dziękcz.-błag. w intencji mamy Emilii Burosz z okazji 91 rocz. urodz.
i zięcia Mateusza w rocz. urodz.
2). Chrzest św.: Jacheć Nela po Mszy św. Akt oddania się Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata

7.00 – W intencji Stanisława z ok. imienin i urodzin z prośbą o Boże błog.,
zdrowie i opiekę Anioła Stróża

Ogłoszenia duszpasterskie

WTOREK 16.11.21r. Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła
Katedralnego w Opolu

● Dzisiaj XXXIII Niedziela Zwykła, tzw. kolekta inwestycyjna jest przeznaczona
na planowany remont dachu naszego kościoła, za wszystkie ofiary serdecznie
dziękuję. Przed kościołem zbiórka do skarbonek na pomoc Kościołowi w Potrzebie.

18.00 – Różaniec w intencji młodego pokolenia i zatrzymania epidemii
18.30 – Za ++ rodziców Jana i Florentynę i nabożeństwo ku czci św. Anny

ŚRODA 17.11.21r. św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
18.00 – SZKOLNA: O błog. Boże i zdrowie dla Lucyny z okazji 50 rocz. urodz.

CZWARTEK 18.11.21r. Bł. Karoliny Kózkówny, męcz.
8.30 – Cicha Adoracja Najśw. Sakramentu
9.00 – Za + Antoninę Kędziora od sąsiadów

PIĄTEK 19.11.21r.
17.00 – Nauka przedchrzcielna
18.30 – O błog. Boże i zdrowie dla Krystyny Kozłowskiej i Agnieszki Dybała
z okazji rocz. urodzin

SOBOTA 20.11.21r. św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
17.30 – Cicha Adoracja Najśw. Sakramentu
18.30 – 1). Za + męża Stanisława Zakowicz w XXII rocz. śm., ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz ++ Stanisława i Marię Kanas
2). Za++mamę Marię Lachnik w I rocz. śm., ojca Wiktora oraz za wszystkich ++ z rodzin Lachnik, Weber i dusze w czyśćcu cierpiące

● We wtorek o g.18.00 modlitwa różańcowa w intencji młodego pokolenia i zatrzymania epidemii, prowadzi Róża różańcowa p. G. Henek.
● W środę o g.18.00 Msza św. szkolna dla wszystkich dzieci.
● Zbliża się okres ADWENTU, dlatego zachęcam dzieci do przygotowania lampionów roratnich, a rodziny do przygotowania domowego wieńca adwentowego.
● 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,
piątek w g.15.30-1600 , czwartek g.1030-1100 nr tel.77 474 55 06).
● Przygotowanie do Sakr. Bierzmowania.
Spotkania w ramach przygotowania odbędą się po niedzieli 21 XI br.
- czwartek 25 XI g.17.00 klasa VI
- czwartek 25 XI g.18.00 klasa VII
- czwartek 25 XI g.19.00 klasa VIII i klasa I szkoły średniej
Przypominam też, że kandydaci do Bierzmowania uczestniczą we Mszy św.
szkolnej w drugą środę każdego miesiąca.

