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

XXIII Niedziela
Zwykła

nr 36
8.09.2019 r.

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się
i rzekł do nich: ”Jeśli kto przychodzi do Mnie,
a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony
i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie
może być moim uczniem. Kto nie nosi swego
krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim
uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę,
nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków,
czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył
fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy
patrząc na to zaczęliby drwić z niego: "Ten
człowiek zaczął budować, a nie zdołał
wykończyć". Albo który król, mając wyruszyć,
aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie
wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy
ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu?
Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki
pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może
być moim uczniem”. (Łk 14,25-33)
Nic w naszym życiu nie może konkurować z Panem Jezusem. Cokolwiek nas odciąga
od Niego, winno się stać przedmiotem naszej nienawiści. Nie sposób być Jego
uczniem, jeśli nie podejmie się radykalnej decyzji wyboru drogi krzyża i odrzucenia
wszystkiego, co oddala nas od Jezusa. Ponieważ sami na taką wolność nie potrafimy
się zdobyć, musimy prosić w modlitwie o dar Bożej mocy i mądrości z wysoka.
Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Krakowa 28 września br.
W programie: Msza św. w Tyńcu i zwiedzanie opactwa Benedyktyńskiego,
następnie czas na modlitwę na Wawelu, zwiedzanie kościoła na Skałce oraz czas
do dyspozycji pielgrzymów na Rynku. Koszt 80 zł., zapisy w zakrystii.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 9.09
700 Za †† Klarę, Pawła, Marię, Brygidę, Wernera Fait, rodziców, rodzeństwo
i pokrewieństwo Fait i Lohs i dusze w czyśćcu cierpiące.
00
1) Za †† rodziców Helenę i Józefa Borto, †† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w
18
czyśćcu cierpiące.
2) Za †† rodziców Wernera i Ernę Waloch, brata Andrzeja, †† z pokrewieństwa.

Wtorek – 10.09
700 …………………………………………………………………………………
1800 1) W † Stanisława Kowalskiego w 2. rocznicę śmierci.
2) Za †† męża Horsta Fesser, rodziców Alfreda i Katarzynę, rodziców Franciszka i
Matyldę Rygol, siostry Ernę i Marię oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa – 11.09
700 …………………………………………………………………………………
00

17

1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Katarzyny i Sebastiana Pandel z okazji 20.
rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2) Za † Teresę Wyszkowską – od sąsiadów i znajomych.

Czwartek – 12.09
700 …………………………………………………………………………………
1800 1) Za †† rodziców Klementynę i Stanisława Szlaga, siostry Jadwigę i Krystynę,
czterech braci, cztery bratowe, bratanka Piotra, †† z rodziny Marszałek i Szlaga.
2) Za † męża i ojca Gerharda Jakubek, †† jego rodziców Ryszarda i Martę,
†† szwagrów Helmuta, Jerzego, Franciszka, Jadwigę oraz †† rodziców Józefa
i Gertrudę Chudala i dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek – 13.09; wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła.
700 …………………………………………………………………………………
1800 1) Za †† Jana Szywalskiego, rodziców, teściów, rodzeństwo i dusze w czyśćcu
cierpiące.
2) Za †† rodziców Annę i Franciszka Gallert, † brata Horsta Gabor oraz
†† z rodziny.
Nabożeństwo Fatimskie

Sobota – 14.09; święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
700 Za † Henryka Poskart w 2. rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
1300 Ślub rzymski: Karolina Mędrecka i Dariusz Konieczko.
1800 1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji urodzin Gertrudy oraz o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy i zdrowie.
2) Za †† rodziców Gertrudę i Mikołaja Cieślik, brata Norberta i jego żony
Hildegardy oraz †† z pokrewieństwa.

Niedziela – 15.09 – XXIV Zwykła
700 Za †† syna Piotra Zawieja w dniu urodzin, męża Krzysztofa Zawieja,
†† z rodziny Zawieja, Stawirej i Fikus oraz szwagra Andrzeja Fikus i dusze
w czyśćcu cierpiące.
15
………………………………………………………………………………...
8
900 DPS Anna – w intencji Parafian.
945 1) Dożynki – Dziękczynna za tegoroczne zbiory w intencji rolników
i działkowiczów naszej Parafii.
2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodzin Jońca i Prosuł oraz o zdrowie
i Boże błogosławieństwo.
15
Do Anioła Stróża w intencji Igora Kamila Mehlich przyjmującego chrzest
11
święty i Scarlett Cecylii Samulewskiej z okazji roczku.
00
Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 25. rocznicy urodzin wnuczki Alicji Szoja
17
oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

OGŁOSZENIA
 Dziś o godz. 1115 Msza św. i spotkanie dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych
w kościele, a o godz. 1630 Nieszpory niedzielne. Odpust parafialny przeżywa parafia
w Brożcu.
 W poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800 w kościele spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania z 3. roku przygotowania(kl. 1 szkoły średniej i kl. 8 szkoły
podstawowej).
 W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna, a po Mszy św. w kościele spotkanie dla
kandydatów do bierzmowania 2. roku przygotowania (klasa 7).
 W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.
 W piątek po wieczornej Mszy św. zapraszamy na Nabożeństwo fatimskie.
 W sobotę o godz. 1700 w salce nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych.
 W przyszłą niedzielę, 15 września, w czasie Mszy św. o godz. 945 dziękować
będziemy Panu Bogu za tegoroczne plony, o godz. 1115 Msza św. chrzcielna i za
roczne dzieci. Od godz. 1500 zapraszamy na festyn dożynkowo – parafialny, który
odbędzie się na placu przy plebanii. Nie będzie Nieszporów o godz. 1630. W sobotę
i w niedzielę po Mszach św. rozprowadzany będzie kołacz (krajanka śląska).
 W piątek o godz. 900 zapraszamy panów do stawiania namiotu na placu
plebanijnym.
 Kolekty dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby parafialne.
Dziś przed kościołem zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu. Zbiórka na remont
organów będzie w niedzielę 22 września. Za złożone ofiary składamy serdeczne
Bóg zapłać!
 W przyszłą niedzielę w Malni odbędzie się Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża
św. Suma o godz. 1100. Tradycyjna piesza pielgrzymka do Malni wyruszy
o godz. 945 sprzed kościoła. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału.

