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23.01.2022 – 4/1565

● Od soboty 5 lutego zapraszam na Nabożeństwa Wynagradzające
Niepokalanemu Sercu NMP (5 Pierwszych Sobót miesiąca). Szczegóły zostaną
podane do wiadomości za tydzień.
● Za tydzień w niedzielę 30 stycznia zostanie przedstawione wszystkim
Parafianom sprawozdanie finansowo-gospodarcze za rok 2021r.
● Zapraszam Parafian na koncert kolęd, wieńczący okres świąt Bożego
Narodzenia. Będzie trochę historii i dobrych tekstów oraz pięknej muzyki w
kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha „Na Górce” w Opolu w
niedzielę, 30 stycznia 2022 r. o g. 15.00. W koncercie wystąpi chór Old Singers
pod dyrekcją Ewy Wocial; narrator - Krzysztof Sługocki.
● Dzisiaj o g. 18.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu odbędzie się
Ekumeniczna Modlitwa Młodych. Nabożeństwu przewodniczyć będzie ks. biskup
opolski Andrzej Czaja, zaś Słowo Boże wygłosi proboszcz parafii ewangelickoaugsburskiej w Opolu, ks. Wojciech Pracki. Do udziału w tym modlitewnym
spotkaniu zapraszam młodzież. Dojazd indywidualny. Spotykamy się przy
wejściu do kościoła o g.17.45
● Ostatnia niedziela stycznia – z inicjatywy Fundacji Polskiej Raoula Follerreau –
obchodzona będzie w Kościele jako 69. Światowy Dzień Trędowatych. Dzień ten
stanowi okazję do modlitwy i materialnego wsparcia dzieła tych, którzy
zapewniają ludziom trędowatym schronienie i ratunek w ośrodkach
prowadzonych dla nich w krajach misyjnych.
*************************************************************

Złota myśl tygodnia
Ze słuchania Słowa Bożego rodzi się wiara.
Słowo Boże jest światłem, które rozjaśnia ciemności życia.
Jest darem i wezwaniem.
Jest Słowem Prawdy i mówi, że najważniejszy jest BÓG.
Człowiek zawsze pyta, co jest zyskiem, a co stratą, a Pan Jezus mówi,
że wierność Ewangelii jest sukcesem, choćby świat uważał inaczej.
Piotr Blachowski
*************************************************************

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”

ŻYCIE RELIGIJNE PARAFII CHMIELOWICE * PORZĄDEK
NABOŻEŃSTW * OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Refleksja
Myśli na Niedzielę Słowa Bożego…
- Słowo zaprasza nas dziś do tego, abyśmy przychodząc na Eucharystię
zrezygnowali na chwilę z pośpiechu życia, zostawili przed Panem nasze
codzienne sprawy i problemy. Żeby usłyszeć Jego głos, trzeba się zatrzymać, jak
wędrowiec, który dotarł do źródła. Dobrze jest pić bez pośpiechu. Dopiero
wówczas czuć smak Słowa.
- Wrażliwość na obecność Boga w jego Słowie i emocje, z jakimi przeżywa się
spotkanie z Nim, to nieoceniona lekcja, jaką do dziś dnia daje nam Izrael. W
Księdze Nehemiasza lud płacze słysząc Słowa Boga, słysząc słowa, których do
końca nie rozumie, ale wyczuwając bliskość Osoby, która za nimi stoi. Ezdrasz
nakazuje, aby zapomnieli o tym, co za nimi, o tułaczce i własnych grzechach. To
radość w Panu ma być ich ostoją. Bóg nie przychodzi w swym Słowie po to, by
pogrążyć ich w smutku i rozpamiętywaniu win, pragnie przywrócić im radość
życia, podarować doświadczenie swojej miłości. Czym jest dla Izraela radość
spotkania ze Słowem Boga wie każdy, kto oglądał liturgię synagogalną. Kiedy w
jej centralnym punkcie Tora zostaje wyjęta z aron haqqodesz i przechodzi
pomiędzy zgromadzonymi, nie ma nikogo kto by nie śpiewał i nie pragnął jej
dotknąć. To przechodzi sam Pan.
- Słowo Jezusa to Słowo życia, które odpowiada na nasze konkretne życiowe
sytuacje. Nie zniechęcajmy się, kiedy Słowo wydaje się niezrozumiałe. Często
potrzeba czasu, żeby dojrzało i wydało owoc w naszym życiu. W takiej chwili
Słowo, do tej pory niezrozumiałe, okazuje się być ratunkiem i drogowskazem.
Dziś Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy przyjęli Słowo jak osobę Chrystusa Pana,
jako towarzysza naszej wędrówki i wraz z Nim przeżywali wszystkie zmienne
koleje naszego ludzkiego życia.
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Porządek Mszy św. i nabożeństw
III Niedziela Zwykła 23.01.2022 – Rok C
PONIEDZIAŁEK 24.01.22r.

7.00 – Za Parafian a zwłaszcza wszystkich dobrodziejów i wspierających gromadzenie funduszy na remont dachu naszego kościoła

WTOREK 25.01.22r. Nawrócenie św. Pawła – święto

18.00 – Różaniec w intencji młodego pokolenia i zatrzymania epidemii
18.30 – Z prośbą o dary i łaski Ducha Świętego w pewnej intencji oraz nabożeństwo do św. Anny

ŚRODA 26.01.22r. św. Bp. Tymoteusza i Tytusa – wspomn.
18.00 – SZKOLNA: Za + ks. Krzysztofa Pagóra

Świętego dla życia chrześcijańskiego, a także o związku między Słowem Bożym a
liturgią.
-3● Zapraszam dzisiaj o g.16.00 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 jest przeznaczona na potrzeby parafialne. Składam serdeczne
podziękowania za złożone w minioną niedzielę ofiary na remont dachu naszego
kościołach, w ramach tzw. Kolekty inwestycyjnej, która wyniosła: 7780zł.
● We wtorek święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła, które kończy Tydzień
Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Również we wtorek o g.18.00
Różaniec w intencji młodego pokolenia i zatrzymania epidemii, przewodniczy
Róża Różańcowa p. K. Rimpler.

CZWARTEK 27.01.22r.

● W środę o g.18.00 Msza św. szkolna dla wszystkich dzieci oraz kandydatów do
Bierzmowania. Zbiórka dla ministrantów ze szkoły podstawowej w środę po
Mszy św. szkolnej.

PIĄTEK 28.01.22r. św. Tomasza z Akwinu, prezbitera – wspomn.

● W sobotę o g.17.30 zapraszam na cichą Adorację Najświętszego Sakramentu.
Podczas Adoracji okazja do Spowiedzi św. Codziennie od poniedziałku do piątku
okazja do Spowiedzi św. 30 minut przed Mszą św.

8.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
9.00 – Za + ks. Juliana Olejaka

17.00 – Nauka przedchrzcielna
18.30 – 1). Za + kolegę Marka Młodynia w I rocz. śmierci
2). Za wszystkich Parafian ++ w miesiącu styczniu

SOBOTA 29.01.22r. św. Jana Bosko, prezbitera – wspomn.

17.30 – Cicha Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi św.
18.30 – Dziękcz.-błag. w intencji Teresy Blaik z okazji rocz. urodzin

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 30.01.22r.

7.30 – Za ++ rodz. Aleksandra i Leontynę, brata Mieczysława, siostrę Jadwigę
oraz wszystkich ++ z rodziny Piekarskich i dusze w czyśćcu cierpiące
9.30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
Boże błog., zdrowie i opiekę M. Bożej dla Doroty Makiola oraz jej córki
Janiny w dniu urodzin
11.00 – 1). Za + żonę, matkę i babcię Barbarę Pośpiech w III rocz. śmierci
2). Chrzest Św.: Paweł Tomas

Ogłoszenia duszpasterskie
● Dzisiaj III Niedziela Zwykła – Niedziela Słowa Bożego. Zgodnie z wolą
Papieża Franciszka ma przypomnieć wszystkim, o znaczeniu i wartości Pisma

● 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.1530-1600 , 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 –16.00, a następnie przynieść do zakrystii wypisane na kartce intencje.
● Na stoliku z tyłu kościoła jest od dzisiejszej niedzieli wyłożona lista, na którą
mogą wpisywać się osoby, które chcą angażować się w dbanie o czystość naszego
kościoła parafialnego. W porozumieniu z Parafialną Radą Duszpasterską, z osób,
które się zapiszą, zostaną stworzone grupy 5-6 osobowe, a z nich od 1 lutego,
kolejka do sprzątania kościoła. Bardzo proszę wszystkich Parafian, którzy mogą i
chcą sprzątać naszą świątynię o wpisanie się na tę listę.
● Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Św.
- Katecheza dla dzieci we wtorek: GRUPA 1 – g.16.00 ; GRUPA 2 – g.17.00
- Katecheza dla wszystkich rodziców dzieci komunijnych we wtorek o 19.30

● Przygotowanie do Bierzmowania. W tym tygodniu zapraszam na katechezę
wszystkich kandydatów do Bierzmowania wg. planu:
- kl. VI – czwartek g.16.00 ; kl. VII – czwartek g.17.00
- kl. VIII i kl. I szk. średniej – czwartek g.18.00

Kronika Żałobna – Styczeń
Ostatni piątek miesiąca, to dzień modlitwy za naszych zmarłych, którzy w
ostatnich 10-ciu latach odeszli od nas w miesiącu styczniu. Dzisiaj wspominamy
niżej wymienionych zmarłych:

2013 – Michał LEGIEĆ
Teresa ODELGA
2014 – Stefan MOCZIA
2015 – Jozef KUBÓW
Stefania SULIKOWSKA
Katarzyna SOBCZAK
2016 – Jan ROSIŃSKI
Elżbieta GOGOLOK
2017 – Maria PUDELKO
Klara WOŹNICA
2018 – Anna NIESIK
Zofia NIZIK
2019 – Anna PUDEŁKO
Roch SOŚNIK
Barbara POŚPIECH
2020 – Tadeusz WOŹNIAK
2021 – Marianna DYNAREK
Iwona BRZEZIŃSKA
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- Chmielowice

Ponadto w styczniu w latach 1978 – 2010 zmarli:
Marian SZUWART, Kazimierz ŁOŚ, Anna JASIK, Marta FUCHS, Anna ELIAS, Marta
MORKA, Gerhard OBLONCZEK, Franciszka WIECHUŁA, Zofia GALUSKA, Franciszek
FURGACZ, Tadeusz STĘPIEŃ, Alfons SZOMBARA, Maria LELLEK, Zygmunt MAKIOLA, Paweł
LACHNIK. Gertruda PUDELKO, Maria KANIA, Gertruda KANDZIORA, Zofia RADLAK, Stefania
ALBRECHT, Jadwiga KOPCZYK, Jan SKRZYPCZYK, Jadwiga RINK, Alfons ŚWIĘTEK, Franciszek
WALERUS, Klara STANULA, Marta WIECZOREK, Zofia MOCZIA, Jan KLIMEK, Jerzy GRABISZ,
Jan FINCZUK, Elżbieta NIESTRÓJ, Katarzyna MUZYKA, Ryszard NIESTRÓJ, Józef WRZÓD,
Hildegarda DUDEK. Elżbieta CZECH, Tadeusz KOCOŃ, Leopold WIECHUŁA, Tadeusz

ZAJĄCZKOWSKI, Ks. Karol KWIATKOWSKI, Renata ZAJĄCZKOWSKA, Anna BEDNAREK,
Romuald ŁOŚ, Karol POSOR, Julia POTOCZNA, Roland CZOLLEK, Paweł KOCHANEK.
Módlmy się za wszystkich, którym winniśmy wdzięczną pamięć. Miłosierdziu Bożemu
polecajmy szczególnie tych wszystkich, o których nikt z bliskich nie pamięta, za których nikt
nie zamawia Mszy świętej.

