-4● Wizyta Duszpasterska, tzw. Kolęda. Zgodnie z Dekretem Ks. Bpa. Ordynariusza tegoroczne kolędowe odwiedziny duszpasterskie mają formę tzw. Mszy
świętych kolędowych.
W kolejnym tygodniu zapraszam Parafian na Msze św. sprawowane w Waszej
intencji, oczywiście z zachowaniem przepisów sanitarnych. Podczas takiej Mszy
św. w wyznaczonym dniu, rodziny z wyznaczonych ulic, otrzymają błogosławieństwo i tzw. „zestaw kolędowy” (kreda + mirra + folder kolędowy), które zaniosą
do swoich domów. Po powrocie do domu, zachęcam do odprawienia domowego
nabożeństwa kolędowego według wzoru z otrzymanego folderu. Proszę również
na Mszę św. kolędową przynieść w naczyniu wodę do poświęcania.
● Krucjata Różańcowa zaprasza w najbliższą środę na Marsz Pokutny ulicami
Opola. Więcej informacji na plakacie w gablotce.

PLAN MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH:
Poniedziałek 17.01. g.18.30 – ul. Centralna, Modrzewiowa, Bankietowa,
Łączna, Niemodlińska, Piwonii, Aksamitna, Pierwiosnków i Storczyków
Wtorek 18.01. g.18.30 – ul. Opolska, Polna i Wodna (Dziekaństwo)
Środa 19.01. g.18.30 – ul. Wiatraków, Młynarska, Paprotkowa, Bajkowa,
Alternatywy, Hiacyntów, Begonii, Frezji, Liliowa,
Ładna.
Czwartek 20.01. g.18.30 – Ogrodowa (część należąca do Żerkowic) i
Niemodlińska (część należąca do Żerkowic).

C + M + B +2022
********************************************************************

Złota myśl tygodnia
"Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą.
Z łaską Bożą dusza może przejść
przez największe trudności zwycięsko."
św. s. Faustyna
********************************************************************

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”
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ŻYCIE RELIGIJNE PARAFII CHMIELOWICE * PORZĄDEK
NABOŻEŃSTW * OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Refleksja
Liturgia II niedzieli zwykłej oferuje nam słowo z Księgi Proroka Izajasza, które zapowiada wielki przełom w dziejach Jerozolimy. W II czytaniu, we fragmencie 1 Listu do Koryntian, św. Paweł mówi o specyfice obecności i działania Bożego Ducha w nas i w całym Kościele. W Ewangelii wybrzmiewa Janowy opis
Chrystusowego cudu na weselu w Kanie Galilejskiej. Przekazane są więc bardzo
zróżnicowane treści, które na pierwszy rzut oka trudno powiązać ze sobą. Jednak
Matka Kościół daje nam do rąk pewien klucz do uchwycenia tego, co te zróżnicowane treści łączy. Mam na myśli słowa aklamacji przed ewangelią: „Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa”. W aklamacji jest mowa o wezwaniu, które Bóg skierował do nas przez
Ewangelię, aby obdarzyć nas swoją chwałą. To znaczy, że możemy liczyć na
udział w Bożej chwale, jeśli tego wezwania nie zlekceważymy. Ciągle jednak nie
wiemy, o jakie wezwanie chodzi? Czego Bóg od nas oczekuje? Słowami refrenu
psalmu Kościół wzywa nas do głoszenia chwały Pana pośród narodów ziemi,
wzywa nas przez Ewangelię do wejścia w przymierze, zaangażowania się w
przymierze nowe: Chrystusa z Kościołem, to zaś oznacza dla nas wielką troskę o
to, by podobać się Panu. Dlatego potrzeba w naszym życiu nieustannego podejmowania wysiłku oczyszczania się z brudu grzechu i czerpania z tego, co Boże,
aby – zabłysła w nas sprawiedliwość i jak pochodnia zapłonęło w nas zbawienie.
W realizacji tego zadania nie jesteśmy zdani tylko na własne, ludzkie siły.
„Wszystkim […] objawia się Duch dla wspólnego dobra”. On „jeden i ten sam”
wszystko sprawia, udzielając rozmaitych darów „każdemu tak, jak chce”.
Z kolei z opisu w Kanie Galilejskiej wyłania się jeszcze następne wskazanie.
Analogicznie, jak po zaślubinach w Kanie odbywało się wesele, nasz udział w
oblubieńczym przymierzu Chrystusa z Kościołem powinniśmy przeżywać z wielką radością, gdyż prowadzi on do udziału w chwale niebieskiej. Pozostaje jednak
bardzo dbać o to, aby w naszym radowaniu się nie zabrakło wina, to znaczy miło-

-2ści wzajemnej, której wino jest symbolem. Oznacza to konieczność życia nie po
swojemu, ani jak świat podpowiada, lecz po Bożemu. Stąd winniśmy tak słuchać
głosu Kościoła Matki, jak słudzy weselni posłuchali podpowiedzi Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. W tym dziele szczególnie ważne jest posłuszeństwo Bogu i Kościołowi tych, którzy są sługami Chrystusa i Kościoła – czyli
kapłanów.
bp Andrzej Czaja

Porządek Mszy św. i nabożeństw
II Niedziela Zwykła 16.01.2022 – Rok C
PONIEDZIAŁEK 17.01.22r.
18.30 – 1). Msza św. kolędowa w intencji Parafian z ulic: Centralna, Modrzewiowa, Bankietowa, Łączna, Niemodlińska (część należąca do Chmielowic),
Piwonii, Aksamitna, Pierwiosnków i Storczyków
2). Za + brata w I rocz. śmierci

WTOREK 18.01.22r.
18.00 – Różaniec w intencji młodego pokolenia i zatrzymania epidemii
18.30 – 1). Msza św. kolędowa w intencji Parafian z ulic: Opolska, Polna i Wodna – DZIEKAŃSTWO
2). Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną dla duszy + matki chrzestnej Marii Gwóźdź w I rocz. śmierci

ŚRODA 19.01.22r.
18.30 – 1). Msza św. kolędowa w int. Parafian z ulic: Wiatraków, Młynarska,
Paprotkowa, Bajkowa, Alternatywy, Hiacyntów, Begonii, Frezji, Liliowa
i Ładna

CZWARTEK 20.01.22r.
8.30 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Spowiedzi św.
9.00 – Do Miłosierdzia Bożego o zbawienie dusz ++ syna Zygmunta, męża
Karola Makiola, siostry Margot Nowak, jej męża Alojzego, wszystkich
++ krewnych oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
18.30 – Msza św. kolędowa w int. Parafian z ulic: Ogrodowa (część należąca do
Żerkowic) i Niemodlińska (część należąca do Żerkowic)

PIĄTEK 21.01.22r. św. Agnieszki, dziewicy i męcz.
18.30 – W intencji wszystkich Babci i Dziadków z okazji ich święta

SOBOTA 22.01.22r.
17.30 – Cicha Adoracja Najśw. Sakramentu i Spowiedź św.
18.30 – Do Bożego Miłosierdzia za wstaw. NMP i św. Józefa z prośbą o wszelkie

-3potrzebne łaski i zdrowie w intencji mamy Ewy Buhl z ok. 50 rocz. ur.,
syna Pawła w 18 rocz. ur. i córki Patrycji z ok. 22 rocz. ur.

III NIEDZIELA ZWYKŁA 23.01.22r.
7.30 – Do Opatrzności Bożej za wstaw. NMP z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie w rodzinie Baron
9.30 – Do Opatrzności Bożej za wstaw. św. Anny i św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze w int. Kazimiery Zakowicz
z ok. rocz. ur. oraz o Boże błog. i zdrowie dla całej rodziny
11.00 – 1). Za + mamę, córkę i siostrę Iwonę Brzezińską w I rocz. śmierci
2). Za + ojca Zbigniewa Zielonkę w I rocz. śmierci
16.00 – Nabożeństwo kolędowe na zakończenie tegorocznej kolędy

Ogłoszenia duszpasterskie
● Dzisiaj II Niedziela Zwykła w ciągu roku, Nie będzie dzisiaj nabożeństwa popołudniowego. Za tydzień 23 stycznia o g.16.00 zapraszam wszystkich Parafian
na nabożeństwo kolędowe kończące tegoroczną KOLĘDĘ, szczególnie zapraszam
dzieci I komunijne z rodzicami i wszystkich kandydatów przygotowujących się do
Sakr. Bierzmowania.
● Kolekta dzisiejsza to tzw. kolekta inwestycyjna z przeznaczeniem na remont
dachu naszego kościoła. Za wszystkie złożone ofiary składam serdeczne podziękowania. Przypominam, że ofiary na remont dachu można również wpłacać na
specjalne konto bankowe (numer konta na ostatniej stronie gazetki).
● We wtorek rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który zakończy się świętem Nawrócenia św. Pawła (25.01.)
● We wtorek o g.18.00 modlitwa różańcowa w intencji młodego pokolenia i zatrzymania epidemii. W tym tygodniu przewodniczy Róża różańcowa p. K. Pawlickiej.
● W piątek przypada Dzień Babci, a w sobotę Dzień Dziadka, dlatego zapraszam
wszystkie Babcie i Dziadków na Mszę św. w ich intencji, w piątek o g.18.30
● Sprawy kancelaryjne można załatwiać od wtorku do piątku po Mszy św. wieczornej, w zakrystii kościoła. W sprawie formalności związanych z Chrztem, ślubem i pogrzebem oraz uzyskania różnych potrzebnych zaświadczeń, proszę o
wcześniejszy kontakt telefoniczny (nr tel.77 474 55 06 najlepiej we wtorek, środę
i piątek w g.1530-1630 , w czwartek g.1030-1100).
● Bardzo proszę o zamawianie intencji Mszy św. na rok 2022. Terminy Mszy św.
można zarezerwować telefonicznie od wtorku do piątku (oprócz czwartku) w g.
15.30 –16.30, a następnie przynieść do zakrystii wypisane na kartce intencje.
● Bardzo dziękuję Wolontariuszom za posprzątanie kościoła na niedzielę. Na
stoliku z gazetami jest wyłożona lista wolontariuszy, którzy mogą i chcą się zaangażować w następne kolejki do sprzątania naszego kościoła..

PLAN OBCHODÓW POWSZECHNEJ MODLITWY
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
W OPOLU
Niedziela, 16.01.2022
g. 9.00 Liturgia wschodnia połączona z uroczystym poświęceniem wody (Jordan) (Epifania w Kościołach Wschodnich), kościół pw. Przemienienia Pańskiego
w Opolu (ul. Grota Roweckiego 3), przewodniczenie i kazanie: o. Volodymyr
Shuba

Poniedziałek, 17.01.2022
g. 18.00 – premiera filmu dokumentalnego „Religie i wyznania Śląska Opolskiego – Luteranie”, Biblioteka Miejska w Opolu, ul. Minorytów 4

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku
między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych
wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych
spotkaniach.

Wtorek, 18.01.2022
g. 18.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół seminaryjno-akademicki w Opolu
(ul. Drzymały 1a), przewodniczenie: ks. bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, Słowo
Boże: pastor Mariusz Muszczyński (Zielonoświątkowa Wspólnota „Ostoja” w
Opolu)

Niedziela, 23.01.2022
„Po betlejemskim cudzie, modlitwa nie może oznaczać oderwania od
ziemi i czekania z przysłowiowymi „założonymi rękami” na mannę z nieba, na Boską pomoc, która wyręczałaby nas z trudu pracy i odpowiedzialności. Ta świadomość związku modlitwy i podejmowanego czynu
winna być głęboko zakorzeniona w sercach wszystkich chrześcijan. W
obrębie ruchu ekumenicznego bardzo konkretnym przejawem tej świadomości jest – jak wiemy – podejmowanie dialogu teologicznego pomiędzy rożnymi Kościołami chrześcijańskimi. Dialog ten, któremu nieodłącznie towarzyszyć powinna modlitwa, zmierza do wyjaśnienia istniejących różnic w rozumieniu określonego zakresu nauki chrześcijańskiej lub
też jej konsekwencji w codziennym życiu. Pragnę w tym miejscu wyjaśnić,
że dialog ekumeniczny nie jest formą jakichś „pertraktacji” politycznych,
wzajemnego przekonywania się, stosowania podstępnych forteli w celu
szukania własnych korzyści. Dialog ekumeniczny jest sposobem odkrywania i dążenia do prawdy, której źródłem jest Bóg.
abp Alfons Nossol

g. 10.30 – nabożeństwo ekumeniczne, kaplica ewangelicka w Opolu (ul. Pasieczna 12), przewodniczenie: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii
ewangelicko-augsburskiej w Opolu), kazanie: ks. bp prof. dr hab. Andrzej Czaja
g. 18.00 – Ekumeniczna Modlitwa Młodych, kościół seminaryjno-akademicki w
Opolu (ul. Drzymały 1a), przewodniczenie: ks. bp prof. dr hab. Andrzej Czaja,
Słowo Boże: ks. Wojciech Pracki (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w
Opolu)

Wtorek, 25.01.2022
g. 9.45-11.15 – seminarium otwarte na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a. Temat: Kościoły o synodalności. Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser. Prelegenci: ks. bp prof. dr hab. Andrzej
Czaja, ks. mgr-lic. Wojciech Pracki, pastor mgr-lic. Mariusz Muszczyński

Piątek, 11.02.2022
g. 18.00 – Eucharystia wraz z ekumeniczną modlitwą w intencji chorych,
kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej, przewodniczenie: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, Słowo Boże: bp dr Marian Niemiec (Biskup Katowickiej Diecezji Ewangelicko-Augsburskiej)

Szanowni Państwo,
Drodzy Parafianie.
Pomimo pandemii COVID-19 opolska policja w dalszym ciągu
odnotowuje wzmożoną aktywność przestępców dokonujących oszustw na
osobach starszych. W celu wyłudzenia pieniędzy przestępcy podszywają
się pod policjantów lub najbliższych członków rodziny. Oszuści zwykle w
sposób losowy wybierają swoje ofiary, najczęściej kontaktują się
telefonicznie i przedstawiają nieprawdziwe historie typu: że pieniądze na
koncie bankowym są zagrożone i należy je przelać na konto policyjne
celem ich zabezpieczenia, innym razem oszuści wmawiają, że bliska nam
osoba jest sprawcą wypadku samochodowego i potrzeba pieniędzy na
opłacenie kaucji lub adwokata. Najczęściej pojawia się prośba o
przekazanie pieniędzy, dokonanie przelewu lub wzięcia pożyczki. Bardzo
często osoby starsze wyrzucają swoje pieniądze przez okno lub wrzucają je
do wskazanego przez oszustów kosza na śmieci. Wszystko to dzieje się pod
presją czasu i towarzyszących emocji.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo apeluję o czujność i rozwagę.
Pamiętajmy:
1. Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, dokonanie
przelewu i nigdy nie dzwonią z takim żądaniem.
2. Policja nigdy nie prosi o pomoc w schwytaniu przestępców.
3. Nie należy przekazywać pieniędzy osobom, których się nie zna.
4. Kiedy mamy podejrzenia, że ktoś próbuje nas oszukać, natychmiast
skontaktujmy się z Policją dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub
bliską nam osobą.
Zwracam się także z apelem do osób młodych – informujcie Waszych
rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać
ich życzliwość. Poinstruujcie najbliższych, jak zachować się w sytuacji,
kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o przekazanie pieniędzy.
Pamiętajmy, że od nas samych, od naszej rozwagi i przezorności zależy
nasze bezpieczeństwo.
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu
nadinspektor Rafał Kochańczyk

REFLEKSJA KATOLIKA…
Gdzie jest P. Bóg?
Gdy przyglądamy się Kościołowi, zdarza się, że pada pytanie:
gdzie jest w nim P. Bóg? Tymczasem to my często zasłaniamy P.
Boga. W naszych miejscach pracy, w domach, we wspólnotach,
gdziekolwiek jesteśmy – tam też jest Kościół. Jeśli ludzie w nas
nie widzą miłości, to nie zobaczą także i P. Boga.
Kim jest człowiek Kościoła?
Przede wszystkim jest to ktoś, kto kocha Kościół. Przyznaje
się do niego, bo w ten sposób przyznaje się jednocześnie do
Chrystusa i sposobu, w jaki On chce się wcielać. To człowiek,
który utożsamia się z tym, co się w Kościele dzieje i co jest w
nim proponowane, nie próbuje go naginać do swojego myślenia. Podobnie z Pismem świętym – nie interpretuje go na swój
własny sposób, ale przyjmuje ten ustanowiony przez Kościół. To
człowiek, który go nie osądza, ale przyjmuje jego osąd. A osąd
Kościoła to Chrystus i krzyż. To także człowiek, który podejmuje
z radością każdą ofiarę na rzecz jedności w Kościele. Nie uznaje,
że ma „patent” na Ducha Świętego, ale docenia mądrość
wspólnoty, ponieważ to przez nią On przede wszystkim działa.
Dlatego P. Jezus pragnie, abyśmy byli we wspólnocie, do której
powołuje słabych i grzesznych ludzi, ale daje im moc i władzę:
„co zwiążecie na ziemi, będzie związane, co rozwiążecie – będzie rozwiązane”. Człowiek Kościoła jest stały, nie niepokoi się
trudnościami czy intrygami. Oczywiście boleje nad nimi, ale
czerpie pokój od Chrystusa, który jest niezmienny…

