
 List parafialny 

 

 
 

 

  XVIII Niedziela 
Zwykła   

   
nr 31 

 1.08.2021 r. 
 

 

 
   Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP 
     ul. Ks. F. Duszy  31, 47 - 303 Krapkowice, tel. 77 44 66 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksja 

Kościół zaprasza nas abyśmy podjęli dobrowolną abstynencję w sierpniu, 

ofiarowali ją za ludzi cierpiących z powodu różnych uzależnień, także tych od 

komputera, Internetu. Podejmując  dobrowolną abstynencję stajemy się 

oparciem dla innych ludzi, przełamujemy zły obyczaj pijaństwa w naszym 

kraju, ratujemy życie wielu ludziom, może nawet w własnej rodzinie. 

Najwięcej ludzi ginie pod wpływem alkoholu podczas wakacji. Co roku w 

Polsce umiera z powodu alkoholu około 20 tysięcy osób, jest o kogo walczyć. 

Po przez alkohol wielu ludzi traci wolność, godność, zdrowie, życie. 

Szczególnie jest niepokojące spożywanie alkoholu przez młodych ludzi. 

Każdorazowe spożycie alkoholu przez młodzież poniżej 21. roku życia jest 

szkodliwe, zaburza ich rozwój biologiczny i psychiczny. Do 21. roku rozwija 

się biologicznie ludzki mózg, spożywając alkohol przed 21. rokiem, zawsze 

skazujemy się na niedorozwój swojego mózgu. Sprawny mózg jest niezbędny 

aby przeżyć godnie i sensownie życie. 

Podjęcie dobrowolnej abstynencji przez nas chrześcijan, jest wyrazem troski 

o  innych ale też świadectwem, które przełamuje złe zwyczaje namawiania, 

częstowania, zmuszania do wypicia, często wbrew woli drugiego człowieka. 

Starajmy się nie szkodzić sobie i innym, nie zapominajmy o odwadze 

napinania tych, którzy po spożyciu alkoholu chcą prowadzić samochód, 

zabierzmy takiej osobie kluczyki, zadzwońmy na policję, to nie jest 

donosicielstwo to jest ratowanie człowieka i jego rodziny. Może po przez twoją 

abstynencję, dasz komuś wsparcie, może ktoś będzie miał odwagę odmówić, 

mając w tobie przykład, że można nie pić. Dojrzały człowiek to ten, który nie 

musi pić i pocieszać się alkoholem, dojrzały , rozumny, trzeźwy człowiek to 

ktoś kto potrafi powiedzieć nie, to ktoś kto potrafi żyć bez alkoholu, kto kieruje 

swoim życiem, używa rozumu i sumienia, aby godnie żyć. Nie mocna głowa, 

ale zdrowa głowa, trzeźwa głowa, która wybiera dobro a to co 

szkodliwe  odrzuca, taka głowa jest potrzebna każdemu. 

Daj świadectwo godnego życia, bądź oparciem dla innych, bądź 

drogowskazem mądrego stylu życia. Sprawdź czy jesteś wolnym człowiekiem 

po przez dobrowolną abstynencję. 

ks. Marcin Marsollek 

 

                 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że 

na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani 

Jego uczniów, wsiedli do łodzi, 

dotarli do Kafarnaum i tam szukali 

Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na 

przeciwległym brzegu, rzekli do 

Niego: "Rabbi, kiedy tu przybyłeś?" 

W odpowiedzi rzekł im Jezus: 

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście 

chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który 

trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem 

pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec". Oni zaś rzekli do Niego: "Cóż mamy 

czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?" Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: 

"Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał". 

Rzekli do Niego: "Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie 

uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: 

„Dał im do jedzenia chleb z nieba”". Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, 

zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero 

Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest 

Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu". Rzekli więc do Niego: "Panie, 

dawaj nam zawsze ten chleb!" Odpowiedział im Jezus: "Ja jestem chlebem 

życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy 

pragnąć nie będzie".(J 6, 24-35) 

Nauczyliśmy się Chrystusa i nie postępujemy już tak, jak poganie z ich 

próżnym myśleniem. Zostaliśmy pouczeni, że trzeba porzucić starego 

człowieka z jego poprzednim postępowaniem, odnawiając się w myśleniu  

i przyoblekając nowego człowieka, stworzonego według Boga  

w sprawiedliwości i świętości prawdy. 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 2.08 

7
00

 1) Za † Joannę Pyzara – od Mileny i Tomasza Pietrzaka. 

2) Za † Jerzego Zawiła – od Janiny i Marka Kurzeja z rodziną. 

18
00

 Za † Norberta Friedla – od sąsiadów i znajomych.   

Wtorek – 3.08 

7
00 Za † Stanisława Sordyl – od rodziny i sąsiadów. 

18
00 W intencji Róż Różańcowych.    

Środa – 4.08; wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera. 

7
00

 Za †† rodziców Klarę i Piotra Malkusz, Otylię i Alojzego Pruszko oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące.  

17
00

 Za † męża Józefa Poskart w 5. rocznicę śmierci.       

Czwartek – 5.08 

7
00

 1) O nowe powołania do służby Bożej.  

2) Za † Jerzego Zawiła – od Małgorzaty Zawiła. 

18
00 Za † ojca Tadeusza Szczepanek w 3. rocznicę śmierci.    

Piątek – 6.08; święto Przemienienia Pańskiego. 

7
00

 1) W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

2) Za † Jerzego Zawiła – od córki z mężem. 

18
00

 W intencji zbiorowej.    

Sobota – 7.08 

  7
00

 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.     

18
00

 Za †† rodziców Elfrydę i Jana Gabor, Katarzynę i Piotra Sowa, męża 

Jana, siostrę Irenę i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Niedziela – 8.08 – XIX Zwykła. 

7
00

 Za †† Jana i Walerię, Stanisława Kiryła, Martę Polewka, †† rodzeństwo.    

8
15 Za † męża, ojca i dziadka Józefa Thamm, †† z pokrewieństwa i dusze  

w czyśćcu cierpiące.  

9
45

 Za †† rodziców Jadwigę i Alfreda Zmarzły, Elżbietę i Gerharda Hońka, 

siostrę Gabrielę Batke oraz dusze w czyśćcu cierpiące.   

11
15

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji  Ewy i Józefa Rodak  

w 30. rocznicę ślubu oraz Małgorzaty i Sebastiana w 1. rocznicę ślubu.    

16
30 Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Ewy Rzeźniewskiej z okazji 

urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.   

OGŁOSZENIA 
 

 

 Dzisiaj o godz. 16
30

 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.  

 We wtorek o godz. 18
00

 Msza św. za żyjących i zmarłych członków Róż 

Różańcowych. 

 W środę
 
o godz. 7

00
 Msza św. i nabożeństwo ku czci św. Józefa. 

 W czwartek o godz. 7
00

 Msza św. w intencji powołań i całodzienna 

adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie adoracji o godz. 17
45

.  

 W piątek obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. O godz. 7
00

 Msza 

św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa, a o godz. 18
00

 

Msza św. zbiorowa.  

 W sobotę o godz. 7
00

 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca 

NMP. Odwiedziny chorych będą w sobotę 14 sierpnia. 

 Dzisiaj, jutro (2 sierpnia) albo w przyszłą niedzielę można uzyskać 

odpust zupełny zwany Porcjunkulą (nazwa pochodzi od kościółka Matki 

Boskiej Anielskiej w Asyżu), we wszystkich kościołach parafialnych. 

 W sobotę, w niedzielę i w poniedziałek odbędą się uroczystości 

odpustowe ku czci św. Jacka, prezbitera, patrona Metropolii 

Górnośląskiej w Kamieniu Śl. Szczegóły na plakacie w gablocie. 

 W przyszłą niedzielę kazania wygłosi o. Sebastian Unsner. Kolekta 

przeznaczona będzie na potrzeby misyjne o. Sebastiana. 

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium 

Duchownego i instytucji diecezjalnych. Tydzień temu na powodzian  

w Europie zebraliśmy 3890 zł i 17 euro. Za złożone ofiary składamy 

serdeczne Bóg zapłać! 

 W przyszłą niedzielę 8 sierpnia o godz. 15
00

, z okazji 30-lecia istnienia, 

Koło Mniejszości Niemieckiej w Otmęcie serdecznie zaprasza na 

spotkanie do sali tzw. stodoły przy ul 3 maja 11. W programie występy 

artystyczne i poczęstunek.  

 Przypominamy, że tegoroczna pielgrzymka na Górę św. Anny i na 

Obchody Kalwaryjskie ku czci Aniołów Stróżów odbędzie się w dniach 

od 27 do 29 sierpnia (piątek-niedziela). Ewentualna rezerwacja noclegów 

w indywidualnym zakresie. Zapisy w zakrystii. 


