
 List parafialny 

 

    33. Niedziela 
       Zwykła  
 
 

       nr 46 
 15.11.2020 r. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksja 

Ciekawość życia, świadomość jego końca, nadzieje z tym związane – te uczucia 

towarzyszą nam przez znaczną część naszego życia. Chcielibyśmy przeżyć życie 

dobrze, godnie, zdrowo i szczęśliwie, umrzeć w domu, na własnym łóżku,  

w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Ale czy  to realne? Czy to możliwe? Czy też to 

tylko nasze „pobożne życzenia”? 

Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Kościół przypomina nam słowa Pana 

wzywające nas do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Powinniśmy przygotować 

się na to, dając zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do nawrócenia, które Pan 

Jezus do nas kieruje. Nie dajmy się zwieść ludzkiej ciekawości, dociekając, kiedy 

„dzień Pański” nadejdzie. Bezużyteczne byłoby to dociekanie, bo chociaż pewnym 

jest, że przyjdzie niezawodnie, to jednak kiedy i jak – wie tylko Bóg. I chodzi tu nie 

tylko o ostateczne przyjście Pana, ale także o Jego nadejście przy końcu życia 

ziemskiego każdego człowieka. 

Każdemu z nas na przejście drogi naszego ziemskiego życia Bóg udzielił pewnych 

talentów: daru życia, zdolności rozumienia i chcenia, kochania i działania, różnych 

łask, miłości, osobistego powołania. Rozdzielił te talenty w różny sposób, ale nie jest 

to niesprawiedliwe, bo każdy dostał tyle, ile jest mu potrzebne do zbawienia. Nie jest 

ważne, czy dostało się dużo czy mało, ale ważne jest gorliwe używanie tego, co się 

otrzymało.  Problem powstaje w momencie, gdy sami nie wiemy, jak ich używać, jak 

je rozwijać, jak z nimi żyć. 

Czasami nasze talenty wymagają rozwinięcia poprzez pracę, a czasami same 

wypływają na wierzch, ale to tylko od nas zależy, czy je właściwie wykorzystamy, 

czy też zagrzebiemy w głębokim, dobrze ukrytym (także przed nami) schowku. Bóg 

wymaga, aby to, czego każdemu z nas udzielił, zostało spożytkowane na służbę dla 

Niego i dla bliźnich. 

Piotr Blachowski 

Nauczanie papieskie o Eucharystii 

 

„Nikt oprócz Chrystusa nie mógł całkowicie zadośćuczynić Bogu Wszechmogącemu 

za grzechy rodzaju ludzkiego. Sam więc postanowił ofiarować się na krzyżu „jako 

ubłaganie za grzechy nasze: a nie tylko za nasze, ale i całego świata”. Również i na 

ołtarzach ofiarowuje się co dzień dla naszego odkupienia, abyśmy uwolnieni od 

wiecznego potępienia mogli należeć do grona wybranych. Czyni to nie tylko dla nas, 

którzy przebywamy w tym życiu, ale również za tych „którzy w Chrystusie 

spoczywają, którzy nas uprzedzili ze znakiem wiary i odpoczywają snem pokoju” 

(Pius XII). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę 

przypowieść: „Pewien człowiek, mając się 

udać w podróż, przywołał swoje sługi  

i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 

pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu 

jeden, każdemu według jego zdolności,  

i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć 

talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał 

drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa 

otrzymał; on również zyskał drugie dwa. 

Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł  

i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze 

swego pana. Po dłuższym czasie powrócił 

pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. 

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć 

talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: 

"Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł mu 

pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma 

cię postawię: wejdź do radości twego pana". Przyszedł również i ten, który otrzymał 

dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty 

zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu 

rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana". Przyszedł i ten, 

który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: 

chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, 

poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność". Odrzekł mu 

pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem,  

i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze 

bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego 

odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu 

bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, 

zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz  

w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. (Mt 25,14-30) 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 16.11; święto poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu. 

7
00

 Za †† rodziców Ignacego i Anny, Edwarda i Joannę, brata Zenona, siostrę Walę 

i dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 Za †† rodziców Jana i Ritę, ojca Emila Przybyła, braci Bernarda i Gerarda 

Kubata, oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek – 17.11; wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy. 

7
00 

Za †† Annę, Teresę, Władysława i Jana Maj.  

18
00 

Za † Magdalenę Studniorz w kolejną rocznicę śmierci, jej † męża Zygfryda  

i †† z pokrewieństwa z obu stron.  

Środa – 18.11; wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Małgorzaty i Roberta Jałowy  

w kolejną rocznicę ślubu.    

17
00

 Za †† rodziców Janinę i Romualda, brata Wiesława, teściów Antoninę  

i Karola, szwagra Bogusława, †† z rodzin Kuncewicz, Kliszewski i Wieczorek 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek – 19.11 

7
00

 Za † siostrę Józefę Bińczyk w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców, syna Roberta, 

wszystkich †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.   

18
00

 Za † syna Marka Kosickiego w 20. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron.  

Piątek – 20.11; wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera. 

7
00

 1) Za † Adolfa Michna w 1. rocznicę śmierci. 

2) Przez wstawiennictwo NMP o miłosierdzie Boże. 

18
00

 Za †† rodziców Marię i Wilhelma Bonkosz, chrzestną Annę, szwagrów 

Aleksandra i Hermana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sobota – 21.11; wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. 

  7
00

 Za † Mariannę Stępień w 30. dzień po śmierci.  

18
00

 1) Za † Marię Marszałek w 6. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny Marszałek. 

2) Za † szwagra Ditera Balzer w 30. dzień po śmierci.     

Niedziela – 22.11 – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.  

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Elżbiety i Tadeusza z okazji  

50. rocznicy ślubu.   

8
15 

Przez wstawiennictwo św. Cecylii o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

dyrygenta oraz członków chóru Mniejszości Niemieckiej Krappitzer Chor  

i ich rodzin oraz za † Henryka Szoja.  

9
45

 Za †† rodziców Kazimierza i Mariannę Męzińskich w kolejne rocznice 

śmierci, brata Henryka i męża Henryka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.    

11
15

 Za †† rodziców Marię i Józefa Szmul w kolejne rocznice śmierci.   

16
30 

Nieszpory niedzielne.  

17
00

 Za † żonę Gizelę Kuznik, teścia Bernarda Szkudlarek, †† z rodziny Kuznik  

i Szkudlarek.  
 

 

OGŁOSZENIA 
 

 Przeżywamy dziś w całym Kościele Powszechnym Światowy Dzień Ubogiego. 

O godz. 16
30

 Nieszpory niedzielne.  

 W niedzielę o godz. 8
15

 Msza św. w intencji dyrygenta oraz członków Krappitzer 

Chor i ich rodzin oraz za †† chórzystów. 

 Kolekty dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby parafialne. 

Dziś zbiórka na dalszy remont organów, a za tydzień zbiórka na remont katedry 

opolskiej. Ofiary na remont organów można składać do skarbonek znajdujących 

się przy drzwiach lub wpłacać na konto. 

    W związku z zaistniałą sytuacją  zwracamy się z prośbą o wsparcie materialne na 

rzecz utrzymania i funkcjonowania naszej parafii. Ofiary można wpłacać na 

parafialne konto:  

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

       Za zrozumienie i wszelkie ofiary już złożone składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej diecezji opolskiej –           

diecezja.opole.pl 

 Msze św. i nabożeństwa z naszego kościoła transmitowanie są na parafialnej 

stronie internetowej: parafiaotmet.pl 

 Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy wykonują wszelkie prace 

na rzecz naszej parafii. Na chórze przy organach trwają prace związane  

z instalacją elektryczną, do budynku plebanijnego zostaje przyłączony gaz, prace 

trwają także w kotłowni, na kościele i kaplicy MB Fatimskiej trwały prace 

związane z naprawą rynien i poszycia dachowego. Szczególne podziękowania 

dla dbających o otoczenie kościoła i plebanii. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać! 

 Planowany kurs przedmałżeński w naszej parafii nie odbędzie się!  

W związku z tym proponujemy, by narzeczeni którzy planują zawarcie 

sakramentalnego związku małżeńskiego w najbliższych miesiącach zgłosili się 

do katedry w Opolu, gdzie  odbędzie się pełny cykl przygotowania do 

małżeństwa w dniach: 24 (wtorek)-25 (środa) listopada br., rozpoczęcie  

o godz. 19
30

 . Odsyłamy do strony internetowej dr.opole.pl gdzie znajdują się 

wszelkie informacje, jak również formularz zgłoszeniowy! 


