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Jezus powiedział do swoich 

uczniów: "Przyszedłem ogień rzucić 

na ziemię i jakże pragnę, ażeby już 

zapłonął. Chrzest mam przyjąć,  

i jakiej doznaję udręki, aż się to 

stanie. Czy myślicie, że przyszedłem 

dać ziemi pokój? Nie, powiadam 

wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem 

pięcioro będzie podzielonych  

w jednym domu: troje stanie 

przeciw dwojgu, a dwoje przeciw 

trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn 

przeciw ojcu; matka przeciw córce, 

a córka przeciw matce; teściowa 

przeciw synowej, a synowa przeciw 

teściowej".(Łk 12, 49-53) 
 

 

OGŁOSZENIA 
 

 Dzisiaj o godz. 17
00

 zapraszamy na Mszę św. z Nieszporami Maryjnymi 

rozpoczynającą obchód naszego parafialnego odpustu. 

 W poniedziałek obchodzić będziemy odpust ku czci Wniebowzięcia NMP. 

Uroczystościom odpustowym przewodniczyć będzie ks. Wojciech Lippa, kanclerz 

opolskiej kurii biskupiej. Suma odpustowa w intencji Parafian o godz. 11
15

. Do 

udziału w sumie odpustowej zapraszamy wszystkich Gości i Parafian,  

a szczególnie ministrantów i lektorów, Dzieci Maryi, panów do niesienia 

baldachimu i przedstawicieli grup parafialnych ze sztandarami. W czasie każdej 

Mszy św. poświęcenie ziół i kwiatów.  

 We wtorek o godz. 18
00

 na cmentarzu Msza św. w intencji wszystkich zmarłych 

Duszpasterzy i Parafian (nie będzie Mszy św. wieczornej w kościele).  

O poprowadzenie Modlitwy różańcowej w intencji wszystkich zmarłych  

o godz. 17
30

 prosimy Róże Różańcowe. 

Kancelaria parafialna czynna w: Poniedziałek i Piątek:  7
30

 – 9
00

, 

Wtorek i Czwartek: 16
00 

– 17
30

. 
 

Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 55 8884 0004 2001 0013 4923 0001 

www. parafiaotmet.pl 

e-mail: otmet@onet.pl 



 W przyszłą niedzielę, 21 sierpnia, w czasie Mszy św. o godz. 9
45

 dziękować 

będziemy Panu Bogu za tegoroczne plony, o godz. 11
15

 Msza św. chrzcielna i za 

roczne dzieci. Od godz. 16
00

 zapraszamy na festyn dożynkowo – parafialny, który 

odbędzie się na placu przy plebanii. Program festynu zamieszczony jest w gazetce  

i na plakatach w gablotach. Serdecznie zapraszamy także dzieci, dla których panie 

z biblioteki przygotowały wiele atrakcji. Nie będzie Nieszporów o godz. 16
30

.  

W sobotę i w niedzielę po Mszach św. rozprowadzany będzie kołacz (krajanka 

śląska).  

 Raz jeszcze zwracamy się z prośbą o wsparcie naszego festynu poprzez upieczenie 

ciasta. W kiosku i zakrystii można zapisywać się, kto i jakie ciasto upiecze. Można 

także składać ofiary do skarbonki na zakup dodatkowego ciasta. Upieczone ciasto 

prosimy przynieść do salki pod plebanią w dniu festynu (21.08) w godzinach od 

14
00

 do 16
00

.   

 W piątek o godz. 9
00

 zapraszamy panów i młodzieńców do stawiania namiotów na 

placu plebanijnym. 

 Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 16
00

. 

 Kolekty: dzisiejsza przeznaczona jest na Wydział Teologiczny w Opolu, jutro 

kolekta powinowata, a w przyszłą niedzielę na potrzeby parafialne. Za złożone 

ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!  

 Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce na Górę św. Anny i na Obchody 

Kalwaryjskie ku czci Aniołów Stróżów w dniach 26-28 sierpnia (piątek-niedziela). 

Rezerwacja noclegów w indywidualnym zakresie. Zapisy w zakrystii.  

 

LITURGIA TYGODNIA 
 

Poniedziałek – 15.08;  Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji urodzin ks. Proboszcza.  

8
15 Za †† księży: dziekana Huberta Demczaka, prałata Franciszka Duszę, 

proboszcza Jana Jochymczyka, †† księży i siostry zakonne, którzy w naszej 

Parafii pracowali lub z niej pochodzą – od Mniejszości Niemieckiej. 

9
00

 DPS Anna – w intencji parafian. 

9
45 Za † Danutę Nowak w 4. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Kisiel i Nowak. 

11
15

 Suma Odpustowa w intencji Parafian. 

16
30

 Nieszpory odpustowe. 

17
00 Za †† rodziców Stefanię i Józefa Mieciulas, † syna Henryka Mieciulas, 

†† siostry Janinę i Genowefę Przemilewicz, † siostrzenicę Reginę Szyłko oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące. 

Wtorek – 16.08 

7
00 Za †† żonę Ewę w 1. rocznicę śmierci, córkę Anitę Kowarski, †† rodziców 

Janinę i Jana oraz brata Władysława. 

 Na cmentarzu 

17
30 Różaniec za zmarłych. 

18
00 W intencji †† Parafian i Duszpasterzy. 

Środa – 17.08; Uroczystość św. Jacka, prezbitera. 

7
00

 Za † Tadeusza Orzeł w 4. rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

17
00

 Za †† rodziców Marię i Ewalda Gramala, Lidię i Wilibalda Gramala, 

s. Camerinę i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Czwartek – 18.08 

7
00

 Za † Marię Szpiech. 

18
00 Za † męża, ojca i dziadka Edwarda Gużda w kolejną rocznicę śmierci, 

†† rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Piątek – 19.08 

7
00

 Za † Marię Szpiech. 

18
00

 1) Za †† rodziców Marię i Pawła Kotysz, brata Jerzego i syna Piotra.  

2) Za †† rodziców, brata, teściów, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Sobota – 20.08; wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła. 

  7
00

 Za † Czesława. 

18
00

 1) Za † męża Henryka Lepich w kolejną rocznicę urodzin i śmierci, 

†† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † Marię Szpiech. 

Niedziela – 21.08 – XXI Zwykła. 

7
00

 Za †† rodziców Stanisława i Leokadię, Stanisława i Ernestynę, braci Józefa 

i Jerzego oraz †† z rodziny. 

8
15 Za † Marię Szpiech. 

9
00

 DPS Anna – w intencji parafian. 

9
45

 Dziękczynna za tegoroczne zbiory w intencji rolników i działkowiczów 

naszej Parafii.  

11
15

 Za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji dziecka przyjmującego 

chrzest: Marcel Niklewicz. 

17
00

 Za †† Annę Gacka w 3. rocznicę śmierci, ojca Gintera Gacka, brata Jerzego 

Gacka i dusze w czyśćcu cierpiące. 
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