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Odpusty za zmarłych 

- W roku 2020 odpust zupełny za zmarłych można uzyskać pod innymi warunkami niż 

zwykle. Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za 

zmarłych choćby tylko duchowo zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 

listopada, a także odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia 

wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają 

kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, obowiązują w 

tym roku na terenie Diecezji Opolskiej przez cały listopad. 

- Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić 

domu, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą 

mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich 

pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu  

i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź 

sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed 

obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za 

zmarłych, na przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, 

Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych najdroższych 

wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii 

zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez 

ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.  

 

Nauczanie papieskie o Eucharystii 
„Na krzyżu Chrystus ofiarował Bogu siebie samego całego i swoje cierpienia, 

ofiarowanie zaś żertwy dokonało się przez śmierć krwawą dobrowolnie przyjętą. 

Natomiast na ołtarzu, skoro Jego natura ludzka jest w stanie chwały, „śmierć panować 

Mu nie będzie”. Niemożliwe jest już przelanie krwi. Jednakże z postanowieniem 

Boskiej Mądrości naszego Zbawiciela, to ofiarowanie zostaje nam przedziwnie 

ukazane przez zewnętrzne znaki, które są wskaźnikami Jego śmierci” (Pius XII). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. 

A gdy usiadł, przystąpili do Niego 

Jego uczniowie. Wtedy otworzył 

swoje usta i nauczał ich tymi słowami: 

"Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie. Błogosławieni, którzy się 

smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na 

własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną 

sprawiedliwości, albowiem oni będą 

nasyceni. Błogosławieni miłosierni, 

albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, 

albowiem oni Boga oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami 

Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem 

do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają 

i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. 

Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie". (Mt 5,1-12a) 

Przez wiarę w Jezusa Chrystusa przyodziani jesteśmy w białą szatę sprawiedliwości. 

Wiemy, że zbawienie jest w Bogu, Ojcu naszym i w Baranku...Zbawieni są wszyscy, 

którzy opłukali swe szaty i w Krwi Baranka je wybielili. Tak staliśmy się dziećmi 

Boga Żywego i rzeczywiście nimi jesteśmy, a gdy On się objawi, będziemy do Niego 

podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest... Taką mamy nadzieję w Nim i ta nadzieja 

sprawia, że stajemy się święci, jak On jest święty.  

 

 
 

 

Gazetka parafialna - List parafialny - jest wydawana przez Parafię Wniebowzięcia NMP  
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    Intencja   ogólna – Listopad 2020 
 

Aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał  

w służbie człowiekowi. 

 

 

 

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 – 2.11; wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. 

7
00

 Za † ojca Jana Mądry. 

8
00

 Za † siostrę Jadwigę Gonera w 1. rocznicę śmierci i  †  jej syna Tomasza. 

18
00

 1) W intencji wszystkich †† duszpasterzy, sióstr zakonnych i parafian. 

2) Za † męża Ryszarda Halemba, †† Jana i Marię Halemba, Annę, Dominika  

i Antoniego Radziukiewicz, Marię, Adama i Ryszarda Huk, Marię i Adama 

Rogacewicz, †† z rodziny Balcerak, Kryś, Halemba i Radziukiewicz. 

Wtorek – 3.11 

7
00 

1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 50. rocznicy ślubu Jana i Agnieszki 

Gabor oraz z okazji 70. rocznicy urodzin Agnieszki Gabor i o zdrowie i Boże 

błogosławieństwo dla całej rodziny. 

2) Za †† rodziców Helenę i Józefa Post, Gertrudę i Jana Gabor i dusze  

w czyśćcu cierpiące.   

18
00 

W intencji Róż Różańcowych.   

Środa – 4.11; wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa. 

7
00

 Za † męża Wiesława w 7. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, siostrę 

Janinę i trzech szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

17
00

 1) Za † Gerarda Pawleta w 1. rocznicę śmierci.    

2) Za † ojca Ericha i syna Marcina Hońka.    

Czwartek – 5.11 

7
00

 O nowe powołania do Służby Bożej.  

18
00

 1) Za †† rodziców Gertrudę i Leona Szewczyk, Jana Stępniewskiego  

i †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Za † Wojciecha Brodniaka.     

Piątek – 6.11 

7
00

 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.    

18
00

 1) W intencji zbiorowej.   

2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Leo Gabrielczyka z okazji 90. rocznicy 

urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.     

Sobota – 7.11 

  7
00

 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. 

18
00

 1) Za † Roberta Piętka w 1. rocznicę śmierci.  

2) Za † Mariana Pyzara w kolejną rocznicę śmierci, †† Zuzannę i Michała 

Bużowicz.  

Niedziela – 8.11 – XXXII Zwykła.  

7
00

 Za † Piotra Ruseckiego.  

8
15 

Za † Jerzego Hasse w 1. rocznicę śmierci.   

9
45

 Za †† Krystynę Szławień, Joannę i Henryka Fick, Józefa i Marię Szławień 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

11
15

 Za † brata Waldemara Torka, †† rodziców Małgorzatę i Józefa Torka.    

16
15 

Różaniec za zmarłych. 

17
00

 Za † dziadka Waltera Pelka. 
 

 

OGŁOSZENIA 
 

 Zapraszamy dziś na nabożeństwo i różaniec za zmarłych  do kościoła  

na godz. 14
30

.  

 Jutro Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w kościele  

o godz. 7
00

, 8
00

 i 18
00

. 

 Różaniec za zmarłych z wypominkami (do 08.11) w tygodniu o godz. 17
15

,  

w środę po Mszy św. szkolnej, a w niedzielę o godz. 16
15

. Zapraszamy do 

modlitwy różańcowej za zmarłych poprzez udział w transmisji z naszego 

kościoła.  

 We wtorek o godz. 18
00

 Msza św. w intencji żyjących i zmarłych członków Róż 

Różańcowych.  

 W środę o godz. 17
00

 Msza św. szkolna. 

 W czwartek o godz. 7
00

 Msza św. w intencji powołań oraz całodzienna adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Zakończenie adoracji o godz. 17
00

.  

 W piątek o godz. 7
00

 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana 

Jezusa, a o godz. 18
00

 Msza św. zbiorowa.  

 W sobotę o godz. 7
00

 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP. 

W tym miesiącu nie będzie odwiedzin chorych. 

 W niedzielę po Mszy św. o godz. 9
45

 w kościele spotkanie Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej. 

 W kiosku i w zakrystii można otrzymać kartki na wypominki za zmarłych,  

a wypominki można składać do koszyka przed ołtarzem lub w zakrystii. 

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego  

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

Za tydzień przed kościołem zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi  

w Potrzebie. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 W poniedziałek kancelaria będzie nieczynna! 


