-4● Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Św.
- katecheza dla dzieci odbędzie się we wtorek: Gr 1. g.16.00 ; Gr 2. g.17.00
- katecheza dla Rodziców dzieci komunijnych we wtorek 30 listopada o g.19.15
● Za tydzień I Niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy Rok Kościelny, już dzisiaj zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w RORATACH. Zachęcam dzieci do przygotowania lampionów roratnich, a rodziny do przygotowania
domowego wieńca adwentowego. Podczas nabożeństwa popołudniowego obrzęd
poświecenia wieńców i lampionów adwentowych.
● Za tydzień w niedzielę 28 listopada wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Udział wiernych 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. Rada Duszpasterska będzie liczyć 12 osób, 4 osoby z wyboru ks. Proboszcza i 8 osób wybranych przez Parafian spośród zgłoszonych w niedzielę 14
listopada. Z nominacji ks. Proboszcza w skład PRD wejdą: NOGA Karol, LISIK
Alojzy, SZOTA Marek i PAWLICKA Katarzyna. Na karcie wyborczej znajdzie
się 16 kandydatów, spośród których Parafianie wybiorą 8 osób. Ostateczna lista
kandydatów zostanie umieszczona na kartach wyborczych, ponieważ trwają jeszcze konsultacje gdyż osoby, które zostały zgłoszone muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
● Od drugiej niedzieli Adwentu będą do nabycia opłatki wigilijne i świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2021.
● Bardzo dziękuję wszystkim wolontariuszom za posprzątanie naszego kościoła
na dzisiejszą niedzielę. Jest już nowa lista wolontariuszy, proszę chętnych o zapisywanie się. Szczególnie zwracam się z prośbą o udział w sprzątaniu naszego
kościoła tych Parafian, którzy jeszcze od początku pandemii nie angażowali się w
tę pracę.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Złota myśl tygodnia

Chrystus zakrólował z krzyża i przez krzyż wiedzie droga do Jego królestwa. Przyjmijmy znak krzyża, bo z niego spływa na nas i na cały
świat wszelkie błogosławieństwo od Boga.
(…)
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Nr konta: 87 1090 2138 0000 0005 5600 0870 (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
Nazywany od dawien dawna Królem z powodu dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Dzisiaj byłby również takim samym, jakim był 2000 lat temu – niczego by nie zmienił, może tylko więcej korzystałby ze środków masowego przekazu, ale równie dobrze nie musiałby, ponieważ
Jego słowa, gesty i czyny z taką samą wyrazistością docierałyby do nas wszystkich. A my, patrząc dzisiaj na Chrystusa ukrzyżowanego, co sobie myślimy?
Jezus Chrystus, nasz Pan, zaczynając swoją publiczną działalność na ziemi
powiedział: ”Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” i pouczył nas,
aby w czasie modlitwy prosić o przyjście królestwa – królestwa Boga i Jego
sprawiedliwości, królestwa świętego życia, tego, czego najpierw powinniśmy
szukać, bo to jedynie prawdziwe i konieczne. W świecie jest wielu ludzi, który nie
potrafią zaakceptować królowania Chrystusa. Powodem jest często powierzchowne rozumienie słów Chrystusa, obawa o to, że prowadzą one do zaakceptowania
pewnych praw i życia w ich rytmie. Czy nie jest tak, że chcemy, by był ktoś, kto
jest tam, gdzieś w górze (a może On jest nie w górze, lecz niedaleko od każdego z
nas, bo przecież w Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy), kto nas obdarza łaskami, pomaga nam i chroni? Ale zgadzamy się na to tylko w zakresie wiary, a poza
wiarą i religią wolimy, by nikt nie „wtrącał się” do naszego życia, chcemy oddzielić życie doczesne od Niego, od wiary. A przecież naszym zadaniem jest podążać
Jego śladem, nauczać, ewangelizować, czynić dobro, prowadzić innych – zbłąkanych – do Zbawienia.
Uczestniczymy dziś w święcie Chrystusa Króla. Bądźmy ludźmi pokoju,
ludźmi sprawiedliwości, cierpliwości, ludźmi czyniącymi dobro, umiejącymi
przepraszać i wybaczać. Nie odpowiadajmy złem za zło, lecz ciepłym słowem i
dobrym czynem, topmy zło w obfitości dobra. A wtedy możemy być pewni, że
Chrystus jest Panem naszego serca i naszej duszy, że Chrystus jest naszym Królem.
Piotr Blachowski
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Porządek Mszy św. i nabożeństw
Niedziela Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
21.11.2021 – Rok B
PONIEDZIAŁEK 22.11.21r. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
7.00 – Za Parafian, wszystkich dobrodziejów i składających ofiarę na remont
dachu naszego kościoła

-39.30 – 1). Za + matkę Margot Holewa, jej męża Herberta, syna Zygmunta,
dziadków Holewa, Wystrach, Pinisz i Giza oraz wszystkich ++ z tych
rodzin, Jadwigę, ks. Henryka Zająca i dusze w czyśćcu cierpiące
2). Za ++ Zdzisława i Irenę Krzemińskich oraz ++ z rodzin Ignasiak
i Krzemiński
11.00 – W intencji ministrantów, lektorów, pań organistek, pani zakrystianki
Marii, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, radnych z kończącej
kadencję Rady Duszpasterskiej, pani dekoratorki Lucyny panów
zbierających kolektę

WTOREK 23.11.21r.
18.00 – Różaniec w intencji młodego pokolenia i zatrzymania epidemii
18.30 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o wieczne zbawienie dla ++ rodziców
Elżbiety i Maksymiliana Galla, Klary i Adolfa Baron, braci Zygfryda i
Józefa, Alberta i Marty Kuchnia, Marii i Jadwigi Galla, Marii i Władysława Tymkiewicz oraz wszystkich ++ z tych rodzin

ŚRODA 24.11.21r. św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
18.00 – SZKOLNA: 1). Za + męża i ojca Józefa Lisowskiego, ++ rodz. Elżbietę i
Pawła Kuśnierz, teściów Jadwigę i Ryszarda Lisowskich, siostrę, braci,
szwagra, siostrzeńca, ojca Władysława Kraus oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa
2). Za ++ z rodzin Dzikońskich, Zalewskich i Drzymałów

CZWARTEK 25.11.21r.
8.30 – Cicha adoracja Najśw. Sakramentu
9.00 – Za ++ rodz. Karolinę i Wincentego Kaźmirowicz, Jana i Bronisławę
Gwizdak, matkę Bronisławę oraz wszystkich ++ z rodzin: Kaźmirowicz,
Kozłowskich, Gwizdak i Obecz

PIĄTEK 26.11.21r.
18.30 – 1). Za ++ rodz. Marię i Alberta Kos, teściów Teresę i Czesława Frehlich,
wszystkich ++ z rodzin: Kos, Bul, Frehlich i dusze w czyśćcu cierpiące
2). Za wszystkich Parafian ++ w miesiącu listopadzie

SOBOTA 27.11.21r.
17.30 – Cicha Adoracja Najśw. Sakramentu
18.30 – Za + męża i ojca Pawła Kotula w rocz. urodz., ++ rodziców z obu stron,
siostrę Marię Kotula, Marię Sikora oraz wszystkich ++ krewnych

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 28.11.21r.
7.30 – W intencji Agaty Lawa z ok. urodzin, z prośbą o dalszą opiekę Matki
Bożej, za braci, rodziców, chrzestnych i dziadków

Ogłoszenia duszpasterskie
● Dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – kolekta jest przeznaczona na potrzeby parafialne. Dzisiaj po każdej Mszy św. wystawienie Najśw.
Sakramentu i Akt Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi Królowi. Z tej racji nie
będzie dzisiaj popołudniowego nabożeństwa.
● W nawiązaniu do Apelu abp Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w sprawie pomocy migrantom, Biskup Opolski Andrzej
Czaja prosi, aby niedzielę 21 listopada uczynić dniem modlitewnej i materialnej
solidarności z migrantami.
● Kolekta inwestycyjna zebrana w minioną niedzielę wraz z ofiarami wpłaconymi
na konto remontu dachu, wyniosła: 6360 zł. Zbiórka dla Kościoła w Potrzebie
wyniosła: 450zł. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom.
● We wtorek o g.18.00 modlitwa różańcowa w intencji młodego pokolenia i zatrzymania epidemii. W tym tygodniu przewodniczy Róża p. A. Malik
● W środę o g.18.00 Msza św. szkolna dla wszystkich dzieci.
● 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.
W tym tygodniu odbędą się katechezy w ramach tego przygotowania:
klasa VI - czwartek g.17.00 ; klasa VII - czwartek g.18.00 ; klasa VIII i klasa I
szkoły średniej - czwartek g.19.00 Przypominam też, że kandydaci do Bierzmowania uczestniczą we Mszy św. szkolnej w drugą środę każdego miesiąca.

KRONIKA ŻAŁOBNA – LISTOPAD
W ostatni piątek miesiąca wspominamy tych, którzy w tym miesiącu zmarli na
przestrzeni ostatnich 10-ciu lat. Polecamy Miłosierdziu Bożemu i modlimy się za
zmarłych:
2012 - Irena KOTULA
Helena GOGOLOK /BRD/
Ginter KANDZIORA
Piotr LAKWA
Albert KOS
2014 - Jan SZCZĘCH
2015 - Józef WAC
2016 - Jan ANTONIAK
2017 - Mikołaj FABISZ
2018 - Zbigniew KĘDZIORA
Gothard SMOLIN
2019 - Gertruda BUHL
2020 - Andrzej OKONOWSKI
Anna OKOS
Gerard LAKWA
Maria LACHNIK
2021 - Anna HAMPF

- Chmielowice
- Chmielowice
- Dziekaństwo
- Dziekaństwo
- Chmielowice
- Chmielowice
- Chmielowice
- Chmielowice
- Chmielowice
- Chmielowice
- Dziekaństwo
- Chmielowice
- Chmielowice
- Chmielowice
- Dziekaństwo
- Dziekaństwo
- Żerkowice

Ponadto także wszystkich, którzy zmarli w listopadzie od początku istnienia
parafii: Władysław DAWIDOWICZ, Paweł DUDEK, Anna STRZAŁKA, Jadwiga POŻERNIUK, Bronisław DAWIDOWICZ, Klara KOCHANEK, Jadwiga PUDELKO, Maria
PUDELKO, Alfred BARON, Jerzy CZOLLEK, Antoni KOTULSKI, Eryk NOWICKI, Franciszek MILEK, Franciszek BUHL, Maria BIAS, Krystyna JASZCZYSZYN, Agnieszka
GOGOLOK, Augustyn WICHER, Florentyna DUDA, Karol DUDEK, Urszula CHOLEWA, Paweł BIAS, Franciszek BAUCH, Werner GAMBIETZ, Borys LEHRER, Zygmunt
KOZIKOWSKI, Konrad MAKIOLA, Michał SZEFER, Jadwiga LECHOWICZ, Józef PUDELKO, Wiktor STOTKO, Dorota WALECKO, Agnieszka KURZ, Czesław CHYLIŃSKI,
Gertruda WALERUS, Walter BLAIK, Jerzy LACHNIK, Gertruda HENCZEL, Hubert
BRYLA, Piotr POŻERNIUK, Piotr STRZAŁKA, Dariusz JAŃSKI, Renata JONIENC, Jadwiga LISOWSKA, Stanisław WILK, Reinhold KANDZIORA, Szymon LYSIK, Erwin
DANISCH, Anna WRZÓD, Józef WALBRECHT, Zygmunt WILCZYŃSKI.

Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!

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 czwarte błogosławieństwo…

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni.”
W tym błogosławieństwie jest wszystko jasne. Nie trzeba nic specjalnie
tłumaczyć. Wszyscy pokrzywdzeni otrzymają swoją sprawiedliwość.

INFORMACJE DIECEZJALNE
● Spotkanie formacyjne Bractwa św. Józefa dla rejonu Opole-Szczepanowice jeśli
pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna odbędzie się z zachowaniem reżimu
sanitarnego w dniu 26 listopada (piątek) o godz. 18.30 w kościele Zesłania Ducha
Świętego w Opolu-Winowie. Na spotkanie składać się będzie Msza św. sprawowana w intencji Bractwa, zwłaszcza za zmarłych członków naszej wspólnoty, nabożeństwo do św. Józefa w intencji Bractwa oraz konsultacje synodalne w ramach trwającego etapu diecezjalnego Synodu Biskupów «Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja».
● Grupa Męskiej Modlitwy oraz duszpasterze parafii bł. Czesława w Opolu zapraszają w piątek 26 listopada na Wieczór Fatimski, który poprowadzi ks. Krzysztof
Czapla SAC, Dyrektor Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem. W programie konferencja, różaniec, Apel Jasnogórski. Rozpoczęcie o 18.30.
● W sobotę 27 listopada o godz. 19.00 w auli seminaryjnej (ul. Drzymały 1 w
Opolu) odbędzie się koncert Pawła Domagały na rzecz Domu Nadziei. Biletycegiełki w cenie 100 zł, 80 zł i 60 zł można nabywać na furcie kurialnej, portierni
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz w Domu Nadziei.
● W każdą adwentową sobotę o godz. 16.00 w Diecezjalnym Instytucie Muzyki
Kościelnej w Opolu odbędą się wykłady otwarte z serii «O muzyce i z muzyką przy
wieńcu adwentowym». Każde spotkanie ubogacone zostanie muzyczną niespodzianką. Zachęcamy do zgłębienia muzyczno-liturgicznej wiedzy oraz poznania
szerokiego repertuaru muzycznego różnych epok. Zapraszamy na wyjątkowe
spotkania przy świecach adwentowych z klimatyczną muzyką. Wstęp na wszystkie wykłady jest wolny.

