Święta Anna otwarta na życie
W tych trzech odpustowych dniach nasze
oczy znowu będą wpatrywać się w postać
naszej ukochanej Patronki św. Anny,
która za rączkę prowadzi swoją córkę
Maryję. Św. Anna nie
córeczki za sobą, za

chowa swojej
plecami, ale

prowadzi ją przed siebie, ku życiu, ku
przyszłości, której jeszcze nie zna.
Obydwie prowadzi wiara w Jedynego Boga,
ona daje odwagę i pewność Annie, a
poprzez nią również jej córce, Maryi. W
tym geście św. Anny, prowadzącej
Maryję, jest ukryta cała dynamika wiary i naszego zbawienia.
Wiemy już, że owocem tej wiary będzie Syn Boży, Pan Jezus.
Wnuk św. Anny i Syn Maryi, Bożej Matki czyli Jezus Chrystus,
jest wielką tajemnicą wiary jednej i drugiej. Ten, który
powiedział: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, był drogą i
prawdą, i życiem, św. Anny i Matki Najświętszej. W tym geście
św. Anny prowadzącej za rękę Maryję, jest zawarta ciągłość
zbawienia. W tej ciągłości są nasi dziadkowie i rodzice,
wszyscy nasi przodkowie. W tych dniach odpustowych będziemy
się zastanawiać, czy udaje nam się naśladować św. Annę w tej
ciągłości wiary i zbawienia. Czy udaje nam się pewnie
prowadzić nasze dzieci ku Bogu albo je chowamy za plecami.
Staramy się dbać o wiele zainteresowań dla naszych dzieci, ale
czasami nie stawiamy na samym początku troski o ich wiarę i o
zbawienie. Św. Anno, pomóż nam!
[prob.]

Odpust ku czci św. Anny
Odpust ku czci św. Anny w Czarnowąsach
odbędzie się w dniach 26-28 lipca 2014
roku.

Męskie błaganie

Od kilku lat w wielu polskich miastach odbywają się koncerty w
ramach tzw. Męskiego grania, gdzie można usłyszeć dobrą muzykę
w wykonaniu znanych i uznanych wykonawców. Ci muzycy spotykają
się, by podarować ludziom kawał dobrej, żywej muzyki. A ja
chciałbym zaprosić do Męskiego błagania czyli wyruszenia
pieszo na Górę św. Anny.

Zaproszenie to jest skierowane przede wszystkim do ojców, ale
również do mężów, młodzieńców, po prostu prawdziwych,
odważnych mężczyzn. W Ewangelii wg św. Jana jest opisana
wzruszająca historia ojca (urzędnika królewskiego), który
postanawia wyruszyć pieszo, do Chrystusa, aby błagać Go o
uzdrowienie syna. Pokonuje odcinek drogi z Kany Galilejskiej
do Kafarnaum, mniej więcej równy drodze z naszych Czarnowąs na
Górę św. Anny, czyli ok. 40 km. Przychodzi do Jezusa, opowiada
Mu o swoim zmartwieniu, i prosi: Panie, przyjdź, zanim umrze
moje dziecko, a Chrystus, widząc jego wiarę, mówi mu krótko:
Idź, syn twój żyje. I idzie z powrotem. A kiedy był jeszcze w
drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje.
Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu:
Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał
więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł
do niego: Syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego
rodzina. Oto przykład żarliwej wiary ojca, który wie, komu
zawierzyć los swojej rodziny. Oto przykład prawdziwego
męskiego błagania, którego siła znajduje się nie tylko w
sercu, ale i w nogach, w mięśniach (musiał przecież pokonać
spory kawałek drogi, w skwarze, w sporym wyrzeczeniu). Wielu
naszych ojców, od lat, pielgrzymuje tam i z powrotem, w trosce
o dobry byt swojej rodziny. Efekty tego pielgrzymowania są
różne, często niekorzystne. Nasze pielgrzymowanie do św. Anny,
nasze męskie błaganie, ma być i prośbą, i wdzięcznością, i
przeproszeniem. Chcemy do św. Anny nieść nie tylko życie
naszych własnych rodzin, żon i dzieci, ale także los tych,
którzy potrzebują naszej modlitwy i naszego poświęcenia, a nie
mają siły, ani czasu podnieść się, pomodlić, pomyśleć.
Przecież mamy za co Bogu dziękować, wiemy, o co chcemy Go
błagać. Jak piękna i wielka potrafi być wiara ojca, jak
wielkie jego poświęcenie. Wszystko to także dla dobra całej
społeczności Kościoła. A więc do rzeczy! Naszą męską
pielgrzymkę planujemy na dzień 31 sierpnia (sobota). Wyjście
spod kościoła o g. 4.00 rano. Pójdziemy leśnymi ścieżkami, i
nie tylko. W stronę Kępy, potem Lędziny, lasem przez Suchy
Bór, dalej lasem w stronę Kosorowic, postój w Kamieniu Śl., u

św. Jacka, i dalej w kierunku św. Anny. Tam, w godzinach
popołudniowych Msza święta, a potem nasi ukochani bliscy,
którzy po nas przyjadą, aby wspólnie z nami uczestniczyć w tej
Eucharystii, zabiorą nas do domów. Czy to się w ogóle uda, i
ilu nas pójdzie – tego jeszcze nikt nie wie. Czuję jednak, że
z pięciu, a może nawet więcej, zdecyduje się na ten Boży
wyczyn. Można prosić o wszystko: o zdrowie, o błogosławieństwo
dla swej rodzinki, o dobrą żonę, o jeszcze lepszą żonę. Można
dziękować: za dom, za ukochaną rodzinę, za dzieci, za uśmiech
małżonki, za piękną i mądrą narzeczoną, za pracę? Zresztą, po
co te podpowiedzi, serca same wszystko nam podpowiadają. No i
warto się zmierzyć z tym wyzwaniem, czy dam radę. Serdecznie
zapraszam. Zapisy w zakrystii.
Ks. Proboszcz

Uroczystość Odpustowa ku czci
św. Anny
1. Dzisiaj w naszej Parafii
Uroczystość Odpustowa ku czci
św. Anny. Witamy Parafian i
przybyłych Gości. Serdecznie
witamy kaznodzieję odpustowego
ks.
Marcina
Marsollka
i
dziękujemy za wygłoszone Słowo
Boże. O 17.00 zapraszamy na
Nieszpory Odpustowe, a o 17.30
na koncert dla św. Anny. Wystąpi
Adrian Masseli (akompaniament
Joanna Wocławek-Hornik) oraz
Zespół Silesia.

2. Jutro w naszej Parafii Dzień Chorych. Zapraszamy chorych i
osoby w podeszłym wieku na Mszę św. o 9.30 w ich intencji,
połączoną z Błogosławieństwem Lurdzkim. Od 11.00 odwiedziny
chorych, którzy nie mogli przybyć do kościoła. Również jutro o
18.00 w kościele św. Anny modlitwa różańcowa za Zmarłych, a
następnie Msza św. za Zmarłych polecanych w odpustowych
zaleckach. Po Mszy św. nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu ze
świecami i procesja teoforyczna do kościoła parafialnego.
3. W tym tygodniu przypada I Czwartek, Piątek i Sobota
miesiąca. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. W sobotę na
Mszę św. o 7.00 zapraszamy Marianki. Przed Mszą św. zaśpiewamy
Godzinki ku czci N.M.P. Następne odwiedziny chorych będą we
wrześniu.
4. Dzisiaj, w piątek i w przyszłą niedzielę możemy zyskać
odpust zupełny Porcjunkuli pod następującymi warunkami:
przyjęcie Komunii św., modlitwa Ojcze Nasz i Wierzę w Boga,
dowolna modlitwa w intencjach Ojca Św. oraz wykluczenie
przywiązania do grzechu.
5. W przyszłą niedzielę odpust w parafii Popielów. Kolekta za
tydzień będzie na potrzeby WSD i Kurii w Opolu.
6. Dziękujemy za przybycie na naszą Uroczystość Odpustową, za
wspólną modlitwę i złożone ofiary. Parafianom z Borek
dziękujemy za posprzątanie cmentarza, Paniom z Wróblina za
umycie kościoła i kaplicy odpustowej. Podziękowanie także dla
tych osób, które przybyły posprzątać kościół parafialny, po
wymianie 10 okien. Dziękujemy za wykonane wieńce i dekoracje,
za dary na plebanię i za wszelką życzliwość. Zakładowi
Gospodarki Komunalnej z Kup dziękujemy za prace wykonane na
cmentarzu i placu kościelnym. Mariankom dziękujemy za
posprzątanie kościoła parafialnego. W sobotę o 8.00 do
sprzątania prosimy parafian z Krzanowic z ul. Armii Ludowej.
7. Wieczorny różaniec: Wt: św. M. Kolbe (J. Wadyra), Śr: MB
Dobrej Rady (D. Jaszczyk), Czw: św. Kamila (E. Zdzuj), Pt: św.

Joanny B. Molla (U. Nowainska).
8. Do wieczności odszedł śp. Roch Czok ? l. 77, RiP.
9. Urząd Gminy w Dobrzeniu informuje o możliwości
dofinansowania dożywiania dzieci. Szczegółowe informacje w
gablotce.

Niedziela XVI Zwykła
1. Dzisiaj przeżywamy XVI Niedzielę
Zwykłą. Zapraszamy na nieszpory o 15.00.

2. Od poniedziałku na Górze św. Anny trwać będzie Święto
Młodych.
3. We wtorek czcimy św. Brygidę, w środę św. Kingę, w czwartek
św. Jakuba i Krzysztofa, w piątek św. Annę, a w sobotę św.
Joachima.
4. W środę po Mszy św. o 18.00 poświecenie pojazdów. Ofiary z
tej okazji będą przeznaczone na cele misyjne. Po Mszy próba
chóru.
5. W środę o 16.00 prosimy panie z Wróblina o posprzątanie
kościoła św. Anny i kaplicy odpustowej. W czwartek o 16.00
prosimy parafian z Borek o uporządkowanie cmentarza przed
odpustem. Prosimy zabrać ze sobą narzędzia. Uporządkujmy też

groby naszych bliskich.
6. W piątek przypada liturgiczne wspomnienie św. Anny, naszej
patronki i całej naszej diecezji. Msze św. będą tylko u św.
Anny o 8.00 i o 18.00. W tym dniu chcemy przeżyć kolejne
Czuwanie Rodzin w Roku Wiary. Rozpoczniemy Mszą św. o 18.00. O
19.00 do 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym czasie
będzie też okazja do spowiedzi św. przed odpustem.
Skorzystajmy z tej okazji! O 20.00 Różaniec zakończony Apelem
Jasnogórskim i procesją ze świecami. Tym razem będziemy się
modlić w intencji młodych z naszej parafii.
7. W przyszłą niedzielę w naszej parafii odpust św. Anny. O
18.00 w sobotę wyruszymy procesyjnie do kościoła św. Anny. O
18.30 Nieszpory, o 19.00 Msza św. w int. Babć i Dziadków. W
niedzielę Msze o 7.00 w obu kościołach (u św. Anny w int.
Matek), o 9.00, Suma odpustowa o 11.00 i ostatnia Msza o
16.00. O 17.00 uroczyste Nieszpory, a o 17.30 tradycyjny
Koncert dla św. Anny. Wystąpi znowu zespół ludowy Silesia, w
minionym roku przyjęty bardzo gorąco. Kaznodzieją odpustowym
będzie ks. Marcin Marsolek, diecezjalny duszpasterz
trzeźwości. Zapraszamy na odpust Siostry Jadwiżanki, chór,
orkiestrę, LSO, Marianki, sztandary, panów do baldachimu i do
zbierania kolekty.
8. Skorzystajmy z sakramentu pokuty, by w pełni przeżyć naszą
doroczną uroczystość. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą
św., w wieczór Czuwania Rodzin, w sobotę od 17.00 w kościele
parafialnym a potem od 18.30 u św. Anny.
9. Chrzest przyjęli: Kamil Zapotoczny i Vincent Wrobel. Niech
Bóg błogosławi.
10. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę na prace renowacyjne w
kościele i za posprzątanie kościoła. W piątek o 9.00 do
sprzątania kościoła prosimy Marianki, także do przystrojenia
figurki Matki Najświętszej.
11. Wieczorny różaniec: Pon: św. Antoniego (H. Firlus), Wt: MB

Fatimskiej (A. Gondro), Śr: MB Nieustającej Pomocy (M.
Czirnia), Czw: Matki Kościoła (B. Frasek), Pt: św. Anny (T.
Matyszok).
12. Do wieczności odszedł Tomasz Staisz, l. 88. RiP.

Św. Anna i Rio de Janeiro
Tak się składa, że nasz
tegoroczny odpust ku czci św.
Anny będziemy przeżywać w
cieniu, a właściwie w świetle
Światowych Dni Młodzieży w Rio
de Janeiro. Czy jest coś, co
łączy te dwa wydarzenia? Owszem,
to św. Anna, która prowadzi za
rękę przyszłą Matkę Pana Jezusa, w tym momencie jeszcze
dziewczynkę. To piękny symbol, nie do zastąpienia. Symbol
młodości, która zasługuje na to, by ją ktoś poprowadził w
życie. Tak wiele mówi się dzisiaj o zagubieniu ludzi młodych.
Nie tylko dlatego, że uczą się bez celu, bo potem nie znajdą
godziwej pracy. Zagubionej chyba przede wszystkim dlatego, bo
brakuje im tej pewnej ręki, która by ich prowadziła w życie.
Ręki matki, ojca, babci, nauczyciela? Owszem, tą ręką bardzo
często jest tzw. świat wirtualny, a więc nierzeczywisty,
daleki od prawdziwego życia, urojony, a co gorsza, brany przez
młodych jako rzeczywisty, realny. W ten urojony świat się
ucieka, na chwilę albo na trochę dłużej, ale w tym świecie nie
da się żyć; w takim świecie nie można sobie ułożyć normalnego
życia. Św. Anna pewną ręką prowadzi swoją córkę Maryję w
życie. Odpowiedzialni rodzice wiedzą, jakie to dzisiaj trudne
zadanie. Może łatwiej dać wolną rękę, i niech robi co chce,
kilka groszy na drogę, bez wtrącania się, bo to dzisiaj taka

moda, taki styl. Jaki to piękny widok, choć już dość rzadki i
ponoć niemodny, gdy idzie matka z córką, ojciec z synem, a cóż
dopiero babcia, dziadek. Papież Franciszek, jak i jego
poprzednicy na Stolicy Piotrowej, zapraszając młodych na
Światowe Dni Młodzieży, nie zamierzają wyręczać rodziców i
wychowawców z tej roli, w której są niezastąpieni. Chcą tylko
pokazać sposób, z którego już wielu zrezygnowało. Papież
Franciszek chce podać rękę młodym i poprowadzić ich, choćby
tylko przez ten mały odcinek drogi życiowej. Chce dodać odwagi
rodzicom, wychowawcom, katechetom, by pochopnie nie porzucali
tego naturalnego, wypróbowanego sposobu, jakim jest cierpliwe
towarzyszenie młodym, wchodzącym w życie. Niewątpliwie ważną
formą tego towarzyszenia młodym jest żarliwa modlitwa w ich
intencji. Cały czas modlę się za ciebie – mówi mama do swojej
córki. Prośba o asystencję Ducha Świętego, a więc o to Boże
towarzyszenie pozostaje wciąż niezastąpionym sposobem
wychowawczym, w rękach rodziców, dziadków, wychowawców. W
czasach doskonalenia metod wychowawczych, tworzenia wciąż
nowych programów w szkołach, nowych koncepcji kształtowania
młodzieży, wciąż niezastąpionym i chyba mało wykorzystanym
jest ten, który pokazuje nam w naszej figurze św. Anna, pewną
ręką wprowadzająca Maryję, swoją córkę w życie. Jej też
powierzajmy ten ważny problem. [prob.]

V
rocznica
konsekracji
kościoła pw. św. Anny
W niedzielę (19 sierpnia 2012 roku) przypada piąta rocznica
konsekracji kościoła pw. św. Anny. Uroczysta Msza św.
kiermaszowa odbędzie się o godz. 9:00, a o godz. 15:00
nieszpory.

Uroczysta
Msza
Święta
Energetyków w kościele pw.
św. Anny
Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą w intencji pracowników
Elektrowni Opole i ich Rodzin, która odbędzie się 12 sierpnia
2012 roku o godz. 11:00 w kościele pw. św. Anny w
Czarnowąsach.

Dał im do jedzenia chleb z
nieba
Tydzień temu przeżywaliśmy uroczystości odpustowe ku czci św.
Anny. Wielkie przygotowania w naszych domach, na cmentarzu, w
kościele, poustawiane budy odpustowe. A potem, w samą
niedzielę odpustową, tłum ludzi; strumienie płynące od strony
Opola, Czarnowąs, z wszystkich stron. Długie kolejki przy
konfesjonałach. Cały ten pochód ludzi ostatecznie scalił się
duchowo w procesji do ołtarza eucharystycznego, gdzie – jak na
tej naszej figurze – św. Anna poprowadziła każdego kto chciał,
przez Maryję do Chrystusa. Uroczysta Msza święta odpustowa
odzwierciedla klimat dzisiejszej Ewangelii, gdzie sam Pan
Jezus gromadzi wokół siebie tłumy, aby je nakarmić samym sobą,
jak najpożywniejszym chlebem. Chrystus daje nam nieustannie do
jedzenia chleb z nieba. Chleb, który ma smak powszedniego
chleba, ale i smak wieczności. Tym chlebem jest On sam – Jezus
Chrystus: Jam jest chleb życia. Dla św. Anny był to chleb

wielkiego pragnienia. Pod sercem Matki Bożej stał się Ciałem,
w sercach tych, którzy wierzą i przyjmują Go, jest chlebem
życia. Po uroczystościach odpustowych dziękujemy za wiele
różnych rzeczy: od pogody począwszy po końcową intradę
orkiestry. Trzeba nam jednak dziękować nieustannie za ten dar
największy: że Pan Jezus dał nam do jedzenia chleb z nieba,
swoje Ciało. [prob.]

Uroczystość Odpustowa ku czci
św. Anny
1. Dzisiaj w naszej parafii Uroczystość Odpustowa ku czci św.
Anny. Witamy Parafian i przybyłych Gości. Witamy serdecznie
kaznodzieję odpustowego ks. Prałata Mikołaja Mroza i
dziękujemy za wygłoszone Słowo Boże. O 17.00 zapraszamy na
Nieszpory odpustowe a o 17.30 na koncert Zespołu Silesia.
2. Jutro w naszej parafii Dzień Chorych. Zapraszamy chorych i
w podeszłym wieku na Mszę św. o 9.30 w ich intencji, połączoną
z błogosławieństwem lurdzkim. Od 11.00 odwiedziny chorych,
którzy nie mogli przybyć do kościoła. Również jutro o 18.00 w
kościele św. Anny modlitwa różańcowa za zmarłych, a następnie
Msza św. w intencji Zmarłych polecanych w odpustowych
zaleckach. Po Mszy św. nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu i
procesja teoforyczna do kościoła parafialnego. Prosimy zabrać
ze sobą świece.
3. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota
miesiąca. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. Dzisiaj, w
czwartek lub w przyszłą niedzielę możemy zyskać odpust zupełny
Porcjunkuli na następujących warunkach: przyjęcie Komunii św.,
modlitwa Ojcze nasz i Wierzę w Boga, dowolna modlitwa wg

intencji Ojca Świętego oraz wykluczenie przywiązania do
grzechu.
4. W sobotę czcimy św. Jana Marię Vianneya ? patrona kapłanów.
5. W przyszłą niedzielę odpust w parafii Popielów. Kolekta za
tydzień na potrzeby WSD i Kurii w Opolu. Następne odwiedziny
chorych będą we wrześniu.
6. Sakrament chrztu św. przyjęła Sandra Bryś. Niech Bóg
błogosławi rodzicom i chrzestnym w wychowaniu dziecka.
7. Zap. przedślubne I: Przemysław Kot z Nysy i Katarzyna
Niedźwiedź z Czarnowąs; II: Krzysztof Walkiewicz z Opola i
Agnieszka Jemioł z Czarnowąs.
8. Dziękujemy wszystkim za przybycie na naszą Uroczystość
Odpustową, za wspólną modlitwę i złożone ofiary. Parafianom z
Krzanowic dziękujemy za posprzątanie cmentarza, a Paniom z
Wróblina za umycie kościoła i kaplicy odpustowej. Dziękujemy
także za dary na plebanię i za wszelką życzliwość. Dziękujemy
za posprzątanie kościoła parafialnego, w sobotę o 8:00 do
sprzątania prosimy mieszkańców z ul. Ogrodowej.
9. Plan modlitwy różańcowej: Wt. ? św. M. Kolbe (J. Waldyra),
Śr. ? MB Pośredniczki Łask (J. Kijowska), Czw. ? bł. Marii
Merkert (M. Baron), Pt. ? św. Elżbiety (O. Knietsch).
10. Wszystkich chętnych zachęcamy do udziału w pielgrzymce do
Medjugorie w dniach od 22 do 29 września br. Koszt wyjazdu
1490 zł.
11. Osobom z naszej parafii, które w tym tygodniu będą kroczyć
na Jasną Górę w Pieszej Pielgrzymce Opolskiej, życzymy wiele
sił i Bożego błogosławieństwa. Już dzisiaj dziękujemy Wam za
podjęty trud pielgrzymowania. Polecamy się Waszym modlitwom i
zapewniamy o naszej pamięci. Niech Wam Bóg błogosławi!

