 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO rozpoczynamy w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej
o godz. 1800. Po Mszy św. Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy do godz. 2100.
 W Wielki Piątek od godz. 700 do 1730 adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy.
O godz. 900 nabożeństwo Drogi Krzyżowej (w zakrystii można składać wypominki
za zmarłych), a o godz. 1800 Liturgia Męki Pańskiej. Adoracja Najśw. Sakramentu
przy Bożym Grobie do godz. 2200 (dla młodzieży od godz. 2130 do godz. 2200, po
adoracji wyjście do kapliczki pod Karłubcem). Za pobożny udział w adoracji
i ucałowanie Krzyża można uzyskać odpust zupełny. Ofiary pieniężne składane
u Bożego Grobu przeznaczone są na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej. W tym
dniu obowiązuje abstynencja i post ścisły.
 W Wielką Sobotę adoracja Najśw. Sakramentu przy Bożym Grobie od godz. 700 do
godz. 1730. Prosimy, aby każdy obrał sobie najbardziej odpowiednią porę dnia na
adorację, oraz o przewodniczenie modlitwom poszczególne Róże Różańcowe.
Poświęcenie pokarmów w godz. 1000 – 1400 (o każdej pełnej godzinie). Obrzędy
Wigilii Paschalnej, na które prosimy przynieść świece, rozpoczynamy o godz. 1800.
W tym dniu zalecana jest wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych.
 W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 600 procesja i Msza św.
Rezurekcyjna. Prosimy Panów do niesienia baldachimu, poczty sztandarowe,
wszystkich Ministrantów i Dzieci Maryi. O godz. 1630 zapraszamy na świąteczne
Nieszpory.
 W II dzień świąt o godz. 815 Msza św. dla kobiet, o godz. 945 Msza św. dla
mężczyzn, na którą do służby przy ołtarzu zapraszamy wszystkich byłych
ministrantów i lektorów, a o godz. 1115 Msza św. chrzcielna i za roczne dzieci. Przed
kościołem zbiórka na KUL. Nie będzie Nieszporów!
 Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna tylko w poniedziałek i we
wtorek.

Spowiedź przedświąteczna
Poniedziałek, wtorek i środa

600 – 700

i 1630 – 1800

Wielki Czwartek

700 – 800

i 1500 – 1730

Wielki Piątek

700 – 1000 i 1500 – 1730

Wielka Sobota

700 – 1400

Kancelaria parafialna czynna w: Poniedziałek: 730 – 900 i
Wtorek: 1600 – 1730.
Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 55 8884 0004 2001 0013 4923 0001
www. parafiaotmet.pl
e-mail: kancelaria@parafiaotmet.pl

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

Niedziela
Palmowa Męki Pańskiej

nr 15
14.04.2019 r.

Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy.
Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku
górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród
uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest
naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie
uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden
człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie.
A gdyby was kto pytał: „Dlaczego
odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go
potrzebuje”». Wysłani poszli i znaleźli
wszystko tak, jak im powiedział. A gdy
odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele:
«Czemu odwiązujecie oślę?» Odpowiedzieli:
«Pan go potrzebuje». I przyprowadzili je do
Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze,
wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe
płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo
uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili
głosem donośnym. «Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój
w niebie i chwała na wysokościach». Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do
Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!» Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci
umilkną, kamienie wołać będą». Łk 19, 28-40
Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Jezus
wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. On nie przyszedł, aby
zbawić tłum, ale każdego człowieka. Wjeżdża do Jerozolimy na oślęciu, które
symbolizuje pokój i łagodność. Śmierć, zło i grzech zostaną pokonane nie duchem siły,
lecz siłą Ducha. Stoimy w tłumie, który zwraca się do Jezusa od słów: "Hosanna", po
słowa: "Na krzyż Nim!". Prośmy dziś o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli
z Jezusem szczery żal z powodu naszej nieprawości po to, by przeżyć prawdziwą radość
z powodu nowego życia, które ofiaruje nam zmartwychwstały Pan.

LITURGIA TYGODNIA
Wielki Poniedziałek – 15.04
700 1) Za † ojca Stanisława Suchodów w 24. rocznicę śmierci, †† z rodziny Rodak,
Blaut i Suchodów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † Mieczysława Marszałek – od sąsiadów i znajomych z ul. Ks. Duszy 18.
00
Za †† rodziców Gertrudę i Adalberta Misz, szwagra Henryka, Zofię i Wiktora
18
Sapok, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wielki Wtorek – 16.04
700 1) Za † Natalię Chrzanowską – od sąsiadów z ul. Wiejskiej.
2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 70. rocznicy urodzin Anny Koleczko.
00
Za †† Beatę Woryna, brata Helmuta, †† rodziców z obu stron.
18

Wielka Środa – 17.04
700 1) Za † siostrę Gertrudę Ociepka w 80. rocznicę urodzin, męża Franciszka,
†† rodziców Martę i Wilhelma Koziol, brata Herberta, †† z pokrewieństwa
Goldman i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† Helenę Zwierzchowską, rodziców Stefanię i Stanisława, †† z rodziny
Zwierzchowskich, Sosadzin, Barańskich i dusze w czyśćcu cierpiące.
00
Za † męża Jerzego Chromczak, ojca Oswalda Gabor, brata Andrzeja, teścia
17
Władysława Chromczak, †† z rodziny z obu stron oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.

Wielki Czwartek – 18.04
800 Nabożeństwo Eucharystyczne z Komunią Świętą.
1800 Msza św. Wieczerzy Pańskiej – Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o nowe
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, za pracujących i pochodzących
z naszej Parafii kapłanów i siostry zakonne oraz za zmarłych kapłanów
i siostry zakonne.

Wielki Piątek Męki Pańskiej – 19.04
900 Droga krzyżowa.
1800 Liturgia Męki Pańskiej.

Wielka Sobota – 20.04
1000, 1100, 1200, 1300 i 1400 – święcenie pokarmów.
1800 Obrzędy Wigilii Paschalnej.

Niedziela – 21.04 – Zmartwychwstanie Pańskie
600 Rezurekcja w intencji Parafian.
815 Za † Hildegardę Kania w dniu urodzin. (w j. niem.)
815 DPS Anna – w intencji Mieszkańców i Personelu.

945 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Adama i Barbary Jonecko z okazji
25. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
15
Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Henryki i Jana Gajowy z okazji
11
50. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
30
Nieszpory świąteczne.
16
1700 Za † Adelgardę Kalinowską – od syna z rodziną.

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – 22.04
700 Za †† syna Piotra i męża Krzysztofa Zawieja, rodziców Natalię i Edwarda
Stawirej, Emilię i Franciszka Zawieja, braci Horsta i Helmuta Zawieja, szwagra
Andrzeja Fikus, Adama Gruchot, †† z rodziny Zawieja, Stawirej
i Fikus oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
15
W intencji kobiet.
8
900 DPS Anna – w intencji Parafian.
945 W intencji mężczyzn.
1115 Do Anioła Stróża w intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu św.: Antoni
Bernatowicz, Malwina Piechota, Lena Moik oraz dzieci przeżywających roczek:
Florentyna Stefania Górska, Tymon Staniszewski, Oliwier Szymański-Czechór.
00
Za † Rafała Podleska w 6. rocznicę śmierci oraz †† braci, rodziców z obu stron i
17
dusze w czyśćcu cierpiące.

OGŁOSZENIA
 Dzisiejszą Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej rozpoczynamy przeżywanie
Wielkiego Tygodnia. Zapraszamy na Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
o godz. 1615.
 W poniedziałek o godz. 1830 spotkanie obowiązkowe dla wszystkich ministrantów i
lektorów.
 We wtorek o godz. 900 zapraszamy panów i młodzieńców do pomocy przy stawianiu
Ciemnicy, Bożego Grobu i dekoracji świątecznych.
 W środę od godz. 1600 spowiedź św. dla dzieci i młodzieży, a o godz. 1700 Msza św.
szkolna.
 W sklepach do poniedziałku wystawione są kosze Caritas, do których można
wkładać artykuły spożywcze przeznaczone na paczki wielkanocne dla najbardziej
potrzebujących Parafian.
 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne.(Zbiórka na remont
organów odbędzie się 28 kwietnia).W zakrystii można składać ofiary na kwiaty do
Bożego Grobu. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
 W Wielki Czwartek o godz. 800 Nabożeństwo Eucharystyczne z udzieleniem
Komunii św., a o godz. 930 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu uroczysta
Msza
św.,
podczas
której
nastąpi
poświęcenie
olejów
chorych
i Krzyżma.

