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 Od poniedziałku w sklepach wystawione będą kosze Caritas. Nasze podzielenie 

się zakupami pozwoli na przygotowanie paczek świątecznych dla najbardziej 

potrzebujących pomocy parafian. Produkty żywnościowe oraz ofiary można 

także składać w kiosku. 

 W kiosku do nabycia są: kalendarze, kartki świąteczne, opłatki i świece wigilijne 

Caritas w cenie 5 i 12 zł.  

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego  

i instytucji diecezjalnych, a w przyszłą niedzielę na potrzeby parafialne. Za 

tydzień przed kościołem zbiórka dla Kościoła na Wschodzie. Za złożone ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Uczestników parafialnej pielgrzymki do Ziemi Świętej prosimy o dokonanie 

ostatniej wpłaty należności do końca tego tygodnia. Natomiast w przyszły 

poniedziałek 10 grudnia o godz. 19
00 

w salce odbędzie się spotkanie 

organizacyjne z dyrektorem biura podróży Alf. 

 W czwartek 20 grudnia o godz. 14
00

 w Domu Mniejszości Niemieckiej odbędzie 

się Wieczerza Wigilijna dla osób starszych i samotnych. Prosimy o zgłaszanie 

się chętnych w zakrystii lub kiosku.    

 Małżonków naszej parafii zapraszamy do udziału w adwentowych rekolekcjach, 

które w ramach Remontu Małżeńskiego pod hasłem «Obdarowani» odbędą się w 

dniach 14 -16 grudnia 2018 roku w kościele seminaryjnym św. Jadwigi  

w Opolu. Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godz. 20
00

, sobotnie - o 18
00

,  

a niedzielne – o 10
00

. Tegoroczną edycję rekolekcji poprowadzi ks. Eugeniusz 

Ploch. Szczegółowe informacje można znaleźć na plakacie i w ulotkach. 

 

 

Intencja ewangelizacyjna – Grudzień 2018 

 

Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język 

właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

„Będą znaki na słońcu, księżycu  

i gwiazdach, a na ziemi trwoga 

narodów bezradnych wobec szumu 

morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć 

będą ze strachu, w oczekiwaniu 

wydarzeń zagrażających ziemi. 

Albowiem moce niebios zostaną 

wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna 

Człowieczego, przychodzącego na 

obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy 

się to dziać zacznie, nabierzcie ducha 

i podnieście głowy, ponieważ zbliża 

się wasze odkupienie. Uważajcie na 

siebie, aby wasze serca nie były 

ociężałe wskutek obżarstwa, 

pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten 

dzień nie przypadł na was znienacka 

jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na 

wszystkich, którzy mieszkają na całej 

ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się 

w każdym czasie, abyście mogli 

uniknąć tego wszystkiego, co ma 

nastąpić, i stanąć przed Synem 

Człowieczym”. (Łk 21,25-28.34-36) 

W kontekście napawających trwogą zapowiedzi końca świata pojawia się wezwanie, 

by nabrać ducha i podnieść głowę. Nie ma w tym cienia żartu czy ironii. Wezwanie to 

wpisuje się w przesłanie Dobrej Nowiny, która w słabości odnajduje moc, w ciemności 

światło, a w śmierci życie. Zawsze będzie nas dziwić, że właśnie w najtrudniejszych 

chwilach życia Bóg najpełniej objawia swą tajemnicę. Ale też to przedziwne działanie 

Boga pozwala nam spojrzeć z odwagą na wszelkie doświadczenia życiowe. Zawsze 

możemy zachować nadzieję, że to, co trudne, kryje w sobie obietnicę Bożego 

miłosierdzia. 

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 – 3.12; wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera. 

7
00

 Przez wstawiennictwo Matki Bożej Szkaplerznej za żyjących i †† członków 

Szkaplerza Świętego. 

18
00

 1) Do Miłosierdzia Bożego za † Gerharda Schmieding oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące – od wychowawczyni klasy. 

2) Do Najświętszego Serca Pana Jezusa za †† nauczycieli Marię Siarę, 

Bronisławę Małek, Genowefę Draus, Marię Koncewicz, Tadeusza Dymek, Alicję 

Małek oraz dusze w czyśćcu cierpiące – od koleżanki Heleny. 

Wtorek – 4.12 

7
00

 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Barbary za † męża  

Ryszarda, †† rodziców z obu stron, rodzeństwo oraz †† górników. 

18
00 1) Za †† Barbarę Kauf, siostrę Aleksandrę i rodziców Honoratę i Zygmunta. 

2) Za †† Zofię i Józefa Jaśkowiec. 

Środa – 5.12 

7
00

 Za † Danutę Nowak – od Róży Różańcowej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. 

17
00

 1) W intencji Róż Różańcowych 

2) Za †† rodziców Fiedler, córkę, bratową, matkę Filomenę, †† z pokrewieństwa 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek – 6.12 

7
00

 O nowe powołania do Służby Bożej. 

18
00

 1) Za †† rodziców Halinę i Józefa Kurpas, dziadków Jadwigę i Teofila oraz 

Janinę i Jana Żmija, †† z rodzin Kurpas, Żmija, Hyla, Stępnik i dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

2) Za † Krystynę Lompart-Rusin – od sąsiadów i znajomych. 

Piątek – 7.12; wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła. 

7
00

 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

18
00

 1) W intencji zbiorowej. 

2) Za † Augustynę Ratajczak w 1. rocznicę śmierci. 

Sobota – 8.12; Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.  

7
00

 Za † Huberta Kabella w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron,  

† siostrę i szwagierkę oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

 18
00

 1) Za † Mieczysława Gruszczyńskiego w 6. rocznicę śmierci. 

2) ……………………………………………………………………………… 

Niedziela – 9.12 – II Niedziela Adwentu. 

7
00

 Za †† dziadków Ewę i Kacpra Łapot, Mariannę i Wojciecha Kopeć i †† z rodziny. 

8
15 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Krzysztofa Adamaszka z okazji  

30. rocznicy urodzin.  

9
00 DPS Anna – w intencji Parafian. 

9
45 Za † Józefa Golombek w 18. rocznicę śmierci, †† Bogumiłę Golombek, Józefa 

Suchy, †† rodziców Piszczor i Berg.  

11
15

 1) Za † męża i ojca Stanisława Adamczyk w kolejną rocznicę śmierci,  

†† rodziców i teściów oraz †† z pokrewieństwa Knieć, Adamczyk i dusze w 

czyśćcu cierpiące.  

2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji dzieci Maryi, Sióstr Zakonnych, 

ministrantów i lektorów oraz ich rodziców. 

16
30 Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Za † męża i ojca Ryszarda Kunert, †† z pokrewieństwa Kunert i Kosian oraz 

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

.  

 W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania 3. roku przygotowania.  

 W środę o godz. 17
00

 Msza św. w intencji żyjących i zmarłych członków Róż 

Różańcowych. Po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania 1. roku 

przygotowania.  

 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, a o godz. 19
00 

 w kościele czuwanie-

celebracja dla wszystkich roczników kandydatów przygotowujących się do 

bierzmowania. 

 W sobotę obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. O godz. 16
00

 

w salce trzecia nauka przedślubna.  

 W niedzielę o godz. 11
15 

 Msza św. w intencji Dzieci Maryi, Sióstr Zakonnych, 

Ministrantów i Lektorów oraz ich rodziców, a wieczorem w Domu Mniejszości 

Niemieckiej przy ul. 3 Maja spotkanie mikołajkowe dla Ministrantów i ich 

rodziców.  

 


