PLAN KOLĘDY 2019 r.
Środa

2.01. ul. Kilińskiego 1 – 17

Czwartek

3.01. ul. Kilińskiego 19

Piątek

4.01. ul. Kilińskiego 21

Sobota

5.01. ul. Kilińskiego 23 i 33

Niedziela

6.01. Kolęda na plebanii.

Poniedziałek

7.01. ul. Kilińskiego 25, 27 i 29

Wtorek

8.01. ul. Krasickiego 2, 4 i 6

Środa

9.01. ul. Krasickiego 1, 3, 5 i 11

Czwartek

10.01. ul. Ks. Damrota 1 i 5

Piątek

11.01. ul. Ks. Damrota 3 i 7

Sobota

12.01.

Poniedziałek

14.01. ul. Ks. Duszy 2 – 16

Wtorek

15.01. ul. Ks. Duszy 18 i 20

Środa

16.01. ul. Ks. Duszy 24, 26, 30 i 32

Czwartek

17.01. ul. Hotelowa, ul. Baty

Piątek

18.01. ul. Waryńskiego

Sobota

19.01. ul. Chopina i Ks. Duszy 22

ul. Ks. Damrota 9 i 11 oraz
Kilińskiego 31

Kolędę rozpoczynamy w tygodniu o godz. 1530, a w sobotę o godz. 1000.
Kolęda dodatkowa po indywidualnym uzgodnieniu.
Kancelaria parafialna czynna w: Poniedziałek i Piątek: 730 – 900
Wtorek i Czwartek: 1600–1730.
Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 55 8884 0004 2001 0013 4923 0001
www. parafiaotmet.pl
e-mail: kancelaria@parafiaotmet.pl

List parafialny

III Niedziela
Adwentu

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

16.12.2018 r.

nr 50

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go
tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im
odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech
jedną da temu, który nie ma; a kto ma
żywność, niech tak samo czyni”.
Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć
chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy
czynić?”. On im odpowiadał: „Nie
pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam
wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze:
„A my, co mamy czynić?”. On im
odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie
i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie
na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał
z napięciem i wszyscy snuli domysły
w sercach co do Jana, czy nie jest on
Mesjaszem, on tak przemówił do
wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz
idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka
u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło
w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali
w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą
nowinę. (Łk 3,10–18)

SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA
Środa (19) grudnia)

godz. 600- 700

Czwartek (20 grudnia)

godz. 600- 700

i 1600-1800

Piątek (21 grudnia)

godz. 600- 800

i 1600-1800

Sobota (22 grudnia)

godz. 600- 900

i 1500-1800

Poniedziałek (24 grudnia)

godz. 600- 1200

LITURGIA TYGODNIA

Niedziela – 23.12 – IV Niedziela Adwentu.
700 Za † Władysława Potockiego w 30. rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.
15
Za † Elfriedę Gabrielczyk w 8. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Mnich
8
i Gabrielczyk.
00
DPS Anna – w intencji Parafian.
9

Poniedziałek – 17.12
700 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem
za ukończenie studiów syna oraz o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo.
00
1) Za † męża, ojca i dziadka Witolda Jadeszko w 4. rocznicę śmieci.
18
2) Za † Wiesławę Kucharczyk w 1. rocznicę śmierci, †† Stefanię i Jerzego
Kowol.

Wtorek – 18.12
700 Za † Jerzego Tomala – od brata Krzysztofa z żoną i rodziną.
1800 1) Za † męża, ojca i dziadka Józefa Thamm w kolejną rocznicę śmierci.
2) Za †† rodziców Klarę i Piotra Malkusz oraz Otylię i Alojzego Prusko
i dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa – 19.12
700 1) Za †† rodziców Ernę i Wernera Waloch, brata Andrzeja oraz
†† z pokrewieństwa.
2) Za † Janinę Trzeciak – od sąsiadów i znajomych.
00
Za †† Jana i Annę Marcinek, rodziców, syna, synową, zięcia, pokrewieństwo
17
Marcinek, Jarosz i Rottau.

945 Za † matkę Jadwigę Nowak w 1. rocznicę śmierci oraz † ojca Henryka
1115 Za † męża i ojca Mariana Pyka, †† rodziców i teściów, pokrewieństwo z obu
stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
(Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Adam Zdzisław Nagaba)
30
Nieszpory niedzielne.
16
1700 Za †† męża i ojca Helmuta Ryppa, braci Gintera, Pawła, bratowe Zofię
i Marię, rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

OGŁOSZENIA



Czwartek – 20.12
700 1) Za †† rodziców Irenę i Mariana, Kazimierę i Antoniego, siostrę Natalię,
ciocię Mariannę, trzech szwagrów, †† z rodzin Bartkowski, Kuczyński,
Ościłowski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † męża i ojca Józefa w rocznicę śmierci oraz †† z rodziny.
00
1) Za †† rodziców Helmuta Kania oraz Małgorzatę i Antoniego Chudala.
18
2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 50. rocznicy urodzin Katarzyny
Potockiej.(ks. P.Konieczny)

Piątek – 21.12
700 1) Za † Zenona Wnorowskiego w 40. rocznicę śmierci.
2) Za † Romana Kwietniewskiego w 1. rocznicę śmierci i † Stanisława
Kwietniewskiego w 20. rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
1800 Za †† Augustynę Nowak, jej męża, rodziców oraz †† Elżbietę Baraniec, jej
męża, syna Mariana i dusze w czyśćcu cierpiące.











Sobota – 22.12
700 Za † męża i ojca Helmuta Jakubek, †† rodziców Martę i Ryszarda Jakubek,
Gertrudę i Jana Gabor, szwagrów Jerzego, Alfreda i Gerarda, Jadwigę
i Franciszka Arndt oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
00
1) Za † Urszulę Kubocz w kolejną rocznicę śmierci.
18
2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Marka z okazji 30. rocznicy urodzin.




Dzisiaj po Mszy św. o godz. 1115 spotkanie dla rodziców i dzieci
pierwszokomunijnych, a o godz. 1630 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.
Zapraszamy na roraty, które odbywać się będą od poniedziałku do piątku
podczas wieczornych Mszy św. o godz. 1800, a w środę o 1700. Msza św. roratnia
sprawowana będzie także w sobotę o godz. 700.
W środę spowiedź dla dzieci i młodzieży od godz. 1600.
W czwartek 20 grudnia o godz. 1400 w Domu Mniejszości Niemieckiej odbędzie
się Wieczerza Wigilijna dla osób starszych i samotnych. Prosimy
o zgłaszanie się jeszcze chętnych w zakrystii lub kiosku.
W piątek o godz. 1830 obowiązkowa zbiórka dla wszystkich ministrantów
i lektorów, a o godz. 1900 zapraszamy młodzież na dekanalne czuwanie do
Parafii Ducha Świętego.
W kiosku do nabycia są: kalendarze, opłatki, świece wigilijne Caritas i kartki
świąteczne.
W sklepach do 21 grudnia będą wystawione kosze Caritas. Produkty
żywnościowe oraz ofiary można także składać w kiosku. Dziękujemy za już
zebrane produkty.
Kolekty dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby parafialne,
a dziś przed kościołem zbiórka na remont organów. Za złożone ofiary
składamy serdeczne Bóg zapłać.
W piątek i w sobotę na godz. 900 bardzo serdecznie zapraszamy i prosimy
młodzieńców i panów do stawiania szopki i choinek w kościele!
Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych na nowy rok. Można to uczynić
dzisiaj w zakrystii. (Przyjmujemy także intencje Mszy gregoriańskiej).

