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 W czwartek o godz. 7
00

 Msza św. w intencji powołań kapłańskich, zakonnych  

i misyjnych oraz całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie 

adoracji o godz. 17
30

. Po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu biblijnego. 

 W piątek o godz. 7
00

 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana 

Jezusa, o godz. 18
00

 Msza św. zbiorowa. 

 W sobotę o godz. 7
00

 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Seca NMP. 

(odwiedziny chorych będą 17 grudnia)  

 W niedzielę o godz. 15
00

 zapraszamy Marianki wraz z rodzicami na spotkanie 

opłatkowe do salki pod plebanią. 

 W kiosku do nabycia są: kalendarze katolickie na 2023 rok, kartki świąteczne, 

opłatki i świece wigilijne Caritas w cenie 7 i 15 zł.  

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne, a w przyszłą niedzielę 

na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych. Za tydzień zbiórka 

do puszek na Kościół na Wschodzie. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg 

zapłać!  

 W sobotę 17 grudnia o godz. 14
00

 w Domu Mniejszości Niemieckiej odbędzie się 

Wieczerza Wigilijna dla osób starszych i samotnych. Do skarbonki w kiosku można 

składać ofiary pieniężne przeznaczone na jej przygotowanie. Chętnych prosimy  

o zgłaszanie się w kiosku.  

 W trosce o duchowy rozwój wiernych zostały przygotowane materiały formacyjne 

dla rodzin. Katechezy mają przybliżać świeckim tematykę Kościoła, a jednocześnie 

umacniać ich więź małżeńską i rodzinną, jak również prowadzić rodziny do coraz 

większego zaangażowania się w życie Kościoła powszechnego i parafialnego. 

Rozważania zostały przygotowane na poszczególne niedziele w ciągu całego roku. 

Każdy miesiąc posiada swoje hasło przewodnie, zaś poszczególnie tematy są jego 

rozwinięciem. Konspekt składa się z 3 części: wprowadzenia (najczęściej jest to 

nauczanie Kościoła na dany temat), „do refleksji” (rozważania pogłębiające 

nauczanie Kościoła) i „zadanie” (konkretna propozycja działań). Materiały na 

wszystkie niedziele są dostępne na diecezjalnej stronie internetowej w zakładce 

„Materiały dla rodzin” znajdującej się w prawej kolumnie. W naszej parafii są 

dostępne wraz z gazetkami.  

 
 

 

 

 

 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

”Jak było za dni Noego, tak będzie  

z przyjściem Syna Człowieczego. 

Albowiem jak w czasie przed potopem 

jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali 

aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki,  

i nie spostrzegli się, że przyszedł potop 

i pochłonął wszystkich, tak również 

będzie z przyjściem Syna 

Człowieczego. Wtedy dwóch będzie  

w polu: jeden będzie wzięty, drugi 

zostawiony. Dwie będą mleć na 

żarnach: jedna będzie wzięta, druga 

zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie 

wiecie, w którym dniu Pan wasz 

przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy 

złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do 

swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie 

domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. (Mt 24,37-44) 

 

 

Gazetka parafialna - List parafialny - jest wydawana przez Parafię Wniebowzięcia NMP  
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. 

 

Intencja ogólna – Grudzień 2022 

 

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka 

znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby 

szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym. 

 

 

 

 
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 



LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 28.11 

7
00

 1) Za †† rodziców, teściów, syna Grzegorza Łyżwa i dawcę serca. 
 

2) Za † Mieczysława Kaźmierczyk w 30. dzień po śmierci. 

18
00

  1) Za †† rodziców Zofię i Wiktora Sapok, Gertrudę i Wojciecha Misz, dwóch 

szwagrów, krewnych, znajomych i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

2) Za †† rodziców Hildegardę i Waltera Kuchta, †† teściów Józefa i Stanisławę 

Konwerskich, †† dziadków z rodzin Kuchta, Konwerskich i Nawrat. 

20
00 Msza św. roratnia dla dorosłych. 

Wtorek – 29.11;  

7
00 Za † ojca Gotfryda Korona w 2. rocznicę śmierci, † mamę Gertrudę Korona  

i dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00 1) Za †† rodziców Władysława i Bolesławę Tereszczyńskich, †† teściów 

Kazimierę i Władysława Wronków, † męża Wiesława Wronkę, †† z rodziny  

i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

2) Do Miłosierdzia Bożego za † męża Jana Stępniewskiego, †† rodziców, 

teściów, siostrę Leokadię, braci Józefa i Stanisława, szwagrów Stanisława  

i Krzysztofa oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Środa – 30.11 święto św. Andrzeja Apostoła. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Andrzeja Warzechy z okazji imienin. 

17
00

 1) Za † Johannesz Malkusz w 1. rocznicę śmierci.  
 

2) Za †† dziadków Anastazję i Tadeusza Sankiewicz, Jadwigę i Stanisława 

Szczerba. 

Czwartek – 1.12 

7
00

 O nowe powołania do Służby Bożej.  

18
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) i opiekę Matki Bożej dla Nikoli Bieleckiej z 

okazji urodzin oraz o szczęśliwe rozwiązanie i z okazji 7. rocznicy urodzin 

Sabiny. 
 

2) Za † Janusza Dikta w kolejną rocznicę śmierci. 

Piątek – 2.12;  

7
00

 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

18
00

 1) W intencji zbiorowej. 
 

2) Za †† Elfrydę i Józefa Pluta, †† Leona, Mirosława, Teofila, †† z rodzin 

Opioła, Polak, Kubisch, Pamuła. 

Sobota – 3.12 wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera. 

  7
00

 1)  W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. 
 

2)  Za † Ewę Brabańską-Kalabis w 30. dzień po śmierci. 

18
00

 1) Za †† matkę Waltraudę Beer, ojca Wilhelma, brata Gintera Beer i babcię 

Anastazję Rypalla oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

2) Do Anioła Stróża (…) dla rocznego dziecka Emilii Majak oraz o zdrowie  

i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

Niedziela – 4.12 – II Adwentu.  

7
00

 Przez wstawiennictwo św. Barbary za † męża Ryszarda Halemba,  

†† rodziców z obu stron oraz †† górników i dusze w czyśćcu cierpiące. 

8
15 Za † Marię Komander, †† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

9
00 DPS  Anna – w intencji Parafian. 

9
45 Za †† rodziców Jadwigę i Alfreda Zmarzły, †† Elżbietę i Gerharda Hońka,  

† siostrę Gabrielę Batke, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

11
15

 1) Za †† Barbarę Kauf, Janinę Karaś, Aleksandrę Klaja, Martę Borkowską, 

Stanisława Koziarskiego oraz †† z rodzin: Kauf, Podżorskich, Korba, Nawara, 

Delewicz, Grzybacz, Koziarskich i Przekop.  
 

2) Za † Gabrielę Czura w 30. dzień po śmierci. 

16
30 Nieszpory adwentowe. 

17
00

 Za † męża, ojca, dziadków Stanisława Mardaus, za †† rodziców z obu stron  

i dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

OGŁOSZENIA 
 

 Rozpoczynamy okres adwentu, który jest czasem oczekiwania drugiego przyjścia 

Chrystusa na końcu czasów i przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego. 

Zachęcamy do wysiłku duchowego przez uczestnictwo w roratach, a także do 

gromadzenia się na modlitwie w domach wokół świecy czy wieńca adwentowego. 

 Dziś w czasie wszystkich Mszy św. poświęcamy wieńce adwentowe. Zapraszamy 

na Nieszpory o godz. 16
30

. 

 Roraty dla dzieci będą odbywać się od poniedziałku do piątku podczas 

wieczornych Mszy św. o godz. 18
00

, a w środę o 17
00

. Msza św. roratnia dla 

dorosłych sprawowana będzie w poniedziałek o godz. 20
00

 z kazaniem i w sobotę 

o godz. 7
00

. Zachęcamy, zwłaszcza dzieci, do słuchania audycji roratnich  

w Diecezjalnym Radiu Doxa. W tym roku ich tematyka nawiązuje do programu 

przygotowanego przez redakcję Małego Gościa Niedzielnego pod hasłem  

„Z narodzeniem Jezusa było tak…”. Zapraszamy na wyjątkowe spotkania od 

poniedziałku do piątku o godzinie 19
20

. Do radiowego studia przyjadą dzieci  

z różnych stron naszej diecezji, aby poznawać bohaterów historii zbawienia. 

Główną postacią będzie święty Joachim, ojciec Maryi i dziadek Jezusa.  

W programie oprócz rozmów, będą również konkursy dla najmłodszych. 

Przypominam, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM. 

 

 



 


