
 List parafialny 

 

  XX Niedziela 
Zwykła  

 
 

nr 33 
   18.08.2019 r. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksja 

 

„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam 

przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie”. 

Żeby wiara mogła zapłonąć żarem, płomień wiary musi być nieustannie 

podtrzymywany i podsycany. Pewną analogię możemy zobaczyć w ogniu olimpijskim, 

który jest wzniecany przy pomocy promieni słonecznych w ruinach świątyni Hery  

w starożytnej Olimpii na Peloponezie. Stamtąd sztafeta olimpijska przekazuje 

pochodnię olimpijską kolejnym biegaczom. Tradycja zapalania ognia sięga Igrzysk  

z 1928 roku, a jego przenoszenia w sztafecie – 1936 roku. Na koniec ogień niesiony  

w pochodni przybywa do miasta-gospodarza igrzysk. Tutaj w trakcie ceremonii 

otwarcia zapalany jest znicz olimpijski, który płonie przez cały czas trwania zawodów. 

Płomień ognia olimpijskiego może zgasnąć, jak zdarzyło się to trzykrotnie wyniku 

oberwania chmury czy problemów technicznych. Podobne niebezpieczeństwo grozi 

płomieniowi wiary, który może zmniejszyć swoją intensywność lub zupełnie zagasnąć 

pod wpływem trudnych wydarzeń życiowych czy własnych zaniedbań, które mają 

wpływa na osłabienie wiary. 

Wiara domaga się od nas dociekliwości w poznawaniu, stawianiu pytań, jak  

i poszukiwaniu odpowiedzi. Ale człowiek wiary powinien mieć również odwagę i żar 

Ducha Bożego, aby żyć wiarą na co dzień. Andrea Bocelli, najpopularniejszy tenor 

świata a jednocześnie człowiek głębokiej wiary, wyznał w jednym z wywiadów 

prasowych: „Sądzę że każdy z nas ma wielki przywilej, ale i konkretny obowiązek 

bycia żywym, pulsującym i pełnym radości świadkiem wiary chrześcijańskiej. Mało 

tego, mamy ją nieść, gdzie tylko możemy, poprzez przykład życia i propozycję 

dzielenia się z innymi, dawania siebie”. 

Nie da się żyć i rozwijać właściwie bez stawiania wymagań sobie i innym. Wzorem 

jest dla nas Syn Boży, który jako największe kryterium pozostawił nam miłość do 

końca. Uobecnia się ona w Eucharystii, jak również jest wezwaniem, by zapalać 

miłością spotkanych po wyjściu ze świątyni ludzi. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy 

każdego dnia będziemy pogłębiali naszą osobistą więź z Jezusem. 

ks. Leszek Smoliński 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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) 

Święty Paweł zmagania na drodze ku chrześcijańskiej doskonałości nazywa 

zawodami. A zatem nie będzie lekko! Jezus potwierdza to z całą mocą. Mówi: 

Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on zapłonął. 

Cóż to oznacza? Stary porządek, zbudowany na naszych złych 

przyzwyczajeniach, będzie musiał zostać zburzony. Czeka nas wewnętrzna 

walka i przeorganizowanie dotychczasowej hierarchii wartości, abyśmy 

osiągnęli obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. 

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: kancelaria@parafiaotmet.pl 



LITURGIA TYGODNIA 

 

Poniedziałek – 19.08 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji babci Reginy Gruszczyńskiej  

z okazji kolejnej rocznicy urodzin. 

18
00

 Za †† matkę Gramala, siostrę Camerinę oraz †† z rodziny Gramala  

i Beer. 

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

7
00 Za †† Helenę w 30. dzień po śmierci i  Jana w 2. rocznicę śmierci. 

18
00 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 40. rocznicy ślubu Haliny  

i Józefa Waligóra.   

Środa – 21.08; wspomnienie św. Piusa X, papieża. 

7
00

 Za †† rodziców Martę i Pawła Chanas, †† z rodzin Chanas  

i Lewicki. 

17
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Małgorzaty i Marka z okazji  

20. rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

Wiktorii.   

Czwartek – 22.08; wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej. 

7
00

 Za † ojca Józefa Bochenek, †† z rodzin Bochenek i Groch. 

18
00

 Do Miłosierdzia Bożego za †† ks. Prałata Franciszka Duszę,  

ks. Proboszcza Jana Jochymczyka, siostrę Zytę oraz †† kapłanów  

i siostry zakonne pracujących w naszej Parafii – od Róż Różańcowych.   

Piątek – 23.08 

7
00

 Za † Horsta Gabor.  

18
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Jakuba Pandel z okazji  

18. rocznicy urodzin.   

Sobota – 24.08; święto św. Bartłomieja, Apostoła. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Małgorzaty i Marka 

Pacion oraz za †† pokrewieństwo z obu stron.   

18
00

 1) Za †† rodziców Józefa i Małgorzatę Torka, brata Waldemara  

i dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Za † Łukasza Babiak w 30. dzień po śmierci. 

 

Niedziela – 25.08 – XXI Zwykła 

7
00

 Za †† rodziców Helenę i Karola Kania, siostrę Marię i szwagra 

Bernarda Kandziora oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

8
15 Za † Alojzego Majer, †† Łucję i Walentego Smykała, rodziców z obu 

stron, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.  

9
00 DPS Anna – w intencji Parafian.  

9
45 Za † Barbarę Kauf, i †† z pokrewieństwa Korba, Kauf, Lepich  

i Święcicki. 

11
15

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 50. rocznicy ślubu Zofii i Leszka 

Widulińskich oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej 

rodziny. 

(Po Mszy św. chrzest dzieci: Kamil Paweł Jędryszek, Julia Magdalena Gałka) 

16
30 Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Za † Kazimierę Mitek w kolejną rocznicę śmierci,  z pokrewieństwa  

z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

 

 

OGŁOSZENIA 

 

 Dziś o godz. 16
30

 zapraszamy na niedzielne Nieszpory. Uroczystość 

odpustową przeżywa Parafia w Strzeleczkach.  

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

Obchody Kalwaryjskie ku czci Aniołów Stróżów w dniach od 30 sierpnia 

do 1 września (piątek-niedziela). Zapisy w zakrystii. 

 Kolekty: dzisiejsza przeznaczona jest na Wydział Teologiczny w Opolu,  

a w przyszłą niedzielę na potrzeby parafialne. Za złożone ofiary składamy 

serdeczne Bóg zapłać!  

 


