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Refleksja 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus pyta swych uczniów, za kogo uważają Syna 

Człowieczego. Piotr udziela poprawnej odpowiedzi: „Ty jesteś Mesjaszem”. Okazuje 

się jednak, że nie rozumie, jakie jest znaczenie tych słów. Nie chce przyjąć tego, że 

Mesjasz będzie odrzucony, doświadczy cierpienia i spotka Go śmierć. W drogę wiary 

każdego z nas wpisana jest konieczność nieustannego rozwoju, dorastania do coraz 

bardziej dojrzałego rozumienia i przeżywania prawdy objawionej przez Boga. 

Konieczna jest w tym pomoc drugiego człowieka – przewodnika, nauczyciela  

i wychowawcy.  

W Roku św. Józefa otrzymujemy piękny przykład wychowawcy z sercem otwartym 

na Boga. Św. Józef jest dla nas wzorem człowieka słuchającego Słowa Bożego,  

a zarazem, jak to określił św. Jan Paweł II „wcielonym wzorem posłuszeństwa” Bogu. 

Jego otwartość na Boga i Jego Słowo sprawiła, że stał się ziemskim ojcem  

i wychowawcą Pana Jezusa. Tegoroczny Tydzień Wychowania bardzo mocno splata 

się również z osobą Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego życie  

i nauczanie są świadectwem postawy ojcostwa na wzór św. Józefa.  

Mówiąc o tajemnicy ojcostwa Papież Franciszek zwraca uwagę na to, że do bycia 

ojcem człowiek musi dojrzewać: „Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem”. 

Ojciec Święty dodaje, że prawdziwe ojcostwo polega na podjęciu odpowiedzialnej 

troski za dziecko, a w szerszym sensie - na wzięciu na siebie odpowiedzialności za 

drugiego człowieka. Pouczający jest polski wątek w papieskim nauczaniu. Papież 

wspomina powieść Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca”. Św. Józef, który towarzyszy 

Jezusowi, jest wobec Niego „cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi: osłania Go, chroni, 

nie odstępuje od Niego, podążając Jego śladami”. Ten piękny obraz można odnieść do 

każdego ziemskiego ojca, a także – do każdego wychowawcy. Każdy wychowawca 

ma być „cieniem Ojca niebieskiego na ziemi”. Źródłem prawdziwego ojcostwa jest 

zawsze miłość Boga do każdego z nas.  

Przepięknie wyjaśniał to Stefan Kardynał Wyszyński na Jasnej Górze w dniu  

15 sierpnia 1979 roku: „Powszechnie mówi się, że: czas to pieniądz. A ja wam 

powiem: czas to miłość! Bo my wszyscy, jak tu stoimy, jesteśmy owocem Ojcowej 

miłości. Nie byłoby nas na świecie, ani na tym placu, gdyby Bóg Ojciec każdego z nas 

nie umiłował pierwszy! On cię umiłował wcześniej, zanim jeszcze twoja matka ujrzała 

cię na swoich ramionach, zanim przytuliła cię do piersi. Wiedz, że nie jej miłość do 

ciebie była pierwsza, ale miłość Ojca niebieskiego, który wszczepił swoją miłość  

w serce twej matki, a ona ci ją tylko przekazała. Dlatego jesteśmy wszyscy owocem 

miłości Ojcowej, Bożej”.  

(Fragmenty Listu Pasterskiego Episkopatu Polski z okazji XI Tygodnia Wychowania.) 

                 

 

 

 

 
 
 

 

Jezus udał się ze swoimi uczniami 

do wiosek pod Cezareą Filipową. 

W drodze pytał uczniów: "Za kogo 

uważają Mnie ludzie?" Oni Mu 

odpowiedzieli: "Za Jana 

Chrzciciela, inni za Eliasza, 

jeszcze inni za jednego  

z proroków". On ich zapytał:  

"A wy za kogo Mnie uważacie?" 

Odpowiedział Mu Piotr: "Ty jesteś 

Mesjasz". Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich 

pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez 

starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach 

zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok 

i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra 

słowami: "Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku". 

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: "Jeśli ktoś chce 

pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 

naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie  

z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je". (Mk 8, 27-35) 

Tylko trwając w Słowie Bożym, możemy myśleć po Bożemu, a nie po ludzku. Słowo 

Boże odnawia nasz umysł na podobieństwo umysłu Chrystusa i pozwala rozróżnić, co 

jest wolą Bożą, co podoba się Bogu, co jest prawdziwie dobre i doskonałe. Mając 

odnowiony umysł przez Słowo Boże, przestajemy szukać we wszystkim tylko siebie 

samego i żyć jedynie sobą. Możemy teraz naśladować Jezusa i przez wiele ucisków  

i utrapień zmierzać do Królestwa Bożego, które nie jest z tego świata. Duch Boży 

może teraz prowadzić nas drogą Chrystusa, gdzie umierając sobie, będzie w nas 

jaśnieć zmartwychwstały Pan. 
 

 

 

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

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 – 13.09; Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, b-pa i dra K-ła. 

7
00

 Za †† rodziców Annę i Franciszka Gallert, †† Horsta i Henryka i dusze  

w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 1) Za †† rodziców Ernę i Wernera Waloch, brata Andrzeja,  

†† z pokrewieństwa. 

2) Za † Marię Malkusz, †† rodziców Pawła i Jadwigę Malkusz, siostrę Adelę, 

†† z pokrewieństwa. 

Nabożeństwo Fatimskie 

Wtorek – 14.09; Święto Podwyższenia Krzyża świętego. 

7
00 Za †† rodziców Klementynę i Stanisława Szlaga, siostry Krystynę i Jadwigę, 

czterech braci, dwóch szwagrów, cztery bratowe, za † bratanka Piotra, 

†† z rodzin Szlaga i Marszałek. 

18
00 1) Za † męża Walentego Nurkiewicz, †† rodziców Marię i Antoniego,  

†† teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † Annę Gacka w 2. rocznicę śmierci.   

Środa – 15.09; Wspomnienie NMP Bolesnej. 

7
00

 Za † syna Piotra Zawieja w dniu urodzin, za † męża Krzysztofa Zawieja, 

†† z rodziny Zawieja, Stawirej i Fikus, za † szwagra Andrzeja Fikus, † brata 

Jana, † bratową Bolesławę Stawirej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

17
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 86. rocznicy urodzin Gertrudy oraz  

o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.  

2) Za † Ewę Kowarską w 30. dzień po śmierci oraz za † jej córkę Anitę 

Kowarską. 

Czwartek – 16.09; Wspomnienie św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, bpa. 

7
00

 ……………………………………………………………………………… 

18
00 1) Za † Krystynę Bekiesz – od Róży Różańcowej pw. Ducha Świętego. 

2) Za † Helenę Zientarską i †† z Róży Różańcowej pw. Ducha Świętego. 

Piątek – 17.09 

7
00

 Za † Hildegardę Nowak w kolejną rocznicę śmierci, †† z rodzin Nowak, 

Wicher i Prusko oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 1) Za † mamę Rozalię Szatan w rocznicę śmierci oraz za jej † męża Józefa 

Szatan. 

2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji kolejnej rocznicy ślubu. 

Sobota – 18.09; święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski. 

7
00

 Za † Łucję Śledź – od sąsiadki. 

14
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Alicji i Joachima Witek z okazji  

25. rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny. 

18
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Grażyny i Mieczysława Soból z okazji 

50. rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie. 

  Niedziela – 19.09 – XXV Zwykła. 

7
00

 Za †† Grażynę Wierną w kolejną rocznicę śmierci, rodziców, teściów, 

rodzeństwo i dziadków z obu stron. 

8
15 Za † Henryka Kasiura i † Józefa Donath w dniu kolejnych urodzin oraz  

o Boże błogosławieństwo w rodzinach Kasiura i Donath. 

9
45

  Za † Rajmunda Kubata – od sąsiadów. 

11
15

 Za wstawiennictwem Aniołów Stróżów w intencji dziecka rocznego Liliany 

Dec. 

16
30 Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Za † mamę Adelajdę Felis w kolejną rocznicę śmierci, ojca Teodora Felis, 

†† Agnes, Wilhelma i Arnolda Więcek oraz Łucję i Jana Felis, †† z rodzin  

i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 

OGŁOSZENIA 
 

 Dziś o godz.16
30

 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.  

 W poniedziałek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo fatimskie.  

 W środę o godz. 17
00 

Msza św. szkolna i spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania z klas 1. szkoły średniej (3. rok przygotowania). 

 W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.  

 W niedzielę 19 września na Górze św. Anny  odbędą się tegoroczne dożynki 

diecezjalne, którym przewodniczy dekanat Krapkowice. Suma Dożynkowa 

będzie odprawiona o godz. 11
00

.  

 Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafialne, a w przyszłą 

niedzielę kolekta na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków 

sakralnych. Dziś zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu. Ofiary na ten cel 

można składać do skarbonek znajdujących się przy drzwiach. Tydzień temu na 

uchodźców z Afganistanu zebraliśmy 2 180 zł. Za złożone ofiary składamy 

serdeczne Bóg zapłać!. 

 Intencje mszalne na 2022 rok przyjmowane będą w kancelarii od 20 września. 

Istnieje możliwość sprawowania Mszy św. gregoriańskich – prosimy o zgłaszanie 

ich w tym tygodniu. Jest jeszcze wiele wolnych intencji na ten rok, które będzie 

można zamawiać w przyszłą niedzielę także w zakrystii. 


