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 W sobotę o godz. 7
00

 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Seca NMP.  

O godz. 18
00

 Msza św. w intencji ks. Leszka z okazji urodzin. 

 W kiosku do nabycia są: kalendarze diecezjalne w cenie 6 zł, opłatki i świece 

wigilijne Caritas w cenie 5 i 12 zł.  

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne, a w przyszłą niedzielę 

na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych. Za tydzień zbiórka 

na Kościół na Wschodzie.  

W związku z zaistniałą sytuacją  zwracamy się z prośbą o wsparcie materialne na 

rzecz utrzymania i funkcjonowania naszej parafii. Ofiary można wpłacać na 

parafialne konto:  

          Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 55 8884 0004 2001 0013 4923 0001 

     Za zrozumienie i wszelkie ofiary już złożone składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy wykonują wszelkie prace na 

rzecz naszej Parafii, zwłaszcza dla dbających o otoczenie kościoła i plebani.  

 

Refleksja 

 

Adwent oznacza „przyjście” (łac. adventus). Dla nas jest to czas liturgicznego 

przygotowania do przeżycia na nowo narodzin Syna Bożego z łona Maryi „w pełni 

czasu” (Ga 4,4). Jest to czas prawdziwej nadziei dla wszystkich ludzi, czas nowych 

perspektyw, nowych wyzwań. Z tym wiąże się jednak potrzeba przemiany, odrzucenia 

dawnego sposobu życia, radość oczekiwania i gotowość na spotkanie. „Czuwajcie  

i módlcie się, byście nie popadli w pokuszenie” (Mk 14,38). „Czuwajcie... Duch 

wprawdzie pełen zapału, ale ciało słabe” (Mt 26,41). „Czuwajcie i bądźcie mocni w 

wierze” (1 Kor 16,13). „Czuwajcie wytrwale” (Ef 6,18). „Bądźcie trzeźwi! 

Czuwajcie!” (1 P 5,8). 

W powtarzających się wezwaniach wyraża się podstawowe przekonanie: że człowiek, 

istota historyczna, podlega zmęczeniu, nie może wyrwać się o własnych siłach  

z przytłaczających go słabości, przywar i grzechów. Każdy chrześcijanin musi być 

przekonany, że nikt nie może być pewny swego wytrwania i że największe 

niebezpieczeństwo czyha na tych, którzy mniemają, iż doszli do tego stopnia 

równowagi, że nie potrzebują żadnego środka ostrożności. Nowotestamentowe 

wezwanie do czuwania mówi nam, że szatan stara się pozbawić nas radości wiary  

i nadziei chwały życia wiecznego. Zawsze jesteśmy atakowani w tych zasadniczych 

punktach. Trzeba więc czuwać, wiedząc, że w tej walce nie ma spoczynku i że  

w każdej chwili może zawładnąć nami smutek i zniechęcenie. Czuwajmy więc 

wytrwale na modlitwie! W czasie roratnich nabożeństw wołajmy z nadzieją: „Spuśćcie 

nam na ziemskie niwy, Zbawcę z niebios, obłoki”. Prośmy też o wstawiennictwo 

Maryi Panny, byśmy w adwentowych tygodniach oczekiwania mogli czuwać z Nią,  

z naszymi braćmi i siostrami, aby dokonała się w nas przemiana serc, a z niej wyrosło 

takie życie, w którym mimo trudności, zniechęcenia, rozczarowań - w głębi naszego 

jestestwa - oddani będziemy Chrystusowi i znajdziemy schronienie w ręku Boga. 

ks. Jan Kochel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

"Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, 

kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma 

się podobnie jak z człowiekiem, który 

udał się w podróż. Zostawił swój dom, 

powierzył swoim sługom staranie  

o wszystko, każdemu wyznaczył 

zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby 

czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, 

kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora 

czy o północy, czy o pianiu kogutów, 

czy rankiem. By niespodzianie 

przyszedłszy, nie zastał was śpiących. 

Lecz co wam mówię, do wszystkich   

mówię: Czuwajcie!". (Mk 13, 33-37) 
 

 

Nie wiemy, w którym dniu nasz Pan przyjdzie, dlatego mamy uważać i czuwać 

bezustannie... Kiedy czas ten nadejdzie, nie mamy spać zajęci światem, ale 

gorliwie zajmować się sprawami Królestwa Bożego... Pan przyjdzie, Pan 

nadchodzi, Jego przyjście jest pewne, Jego przyjście będzie nagłe i potężne... 

Pan mówi do wszystkich: Czuwajcie! Szczęśliwi, którzy noszą Chrystusa  

w swoim sercu i zabiegają o Jego sprawy. 

 

 

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

 

Intencja  ewangelizacyjna – Grudzień 2020 

 
Aby osobistą relację każdego człowieka z Jezusem Chrystusem umacniały  

Słowo Boże i modlitwa. 

 

 

 

 



LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 30.11; święto św. Andrzeja Apostoła. 

7
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Andrzeja Warzechy z okazji imienin. 

2) Za †† Ryszarda Kunert, †† rodziców Klarę i Jerzego Szampera oraz dusze  

w czyśćcu cierpiące.  

18
00

 Za † Jana Sowa – od rodziny Nowak.  

Wtorek – 1.12 

7
00 Za † Stanisławę Sitarz w 30. dzień po śmierci.  

18
00 1) W intencji Róż Różańcowych. 

2) Za † Janusza Dikta w 1. rocznicę śmierci.   

Środa – 2.12 

7
00

 Za †† dziadków Józefa i Elfrydę Pluta, †† z rodzin Pluta, Opioła, Polak, Kubisch, 

Nowak, Goleniewski i Pamuła. 

17
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) dla Henryka Pośpiech z okazji 90. rocznicy 

urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.    

2) Za † Mariusza Bałachowskiego – od sąsiadów z ul. Kilińskiego 17.     

Czwartek – 3.12; wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera. 

7
00

 O nowe powołania do Służby Bożej.  

18
00

 1) Za †† Wilhelma i Waltraudę Beer, brata Gintera Beer i dusze w czyśćcu 

cierpiące.   

2) Za † syna Krzysztofa Glombica i dusze w czyśćcu cierpiące.      

Piątek – 4.12 

7
00

 1) W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

2) Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Barbary za † męża 

Ryszarda †† rodziców z obu stron, rodzeństwo, †† górników oraz dusze  

w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 W intencji zbiorowej.   

Sobota – 5.12 

  7
00

 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. 

18
00

 1) Za †† Barbarę Kauf, Janinę Karaś, Aleksandrę Klaja, Martę Borkowską, 

Stanisława Koziarskich oraz †† z rodzin Kauf, Podżorskich, Korba, Nawara, 

Delewicz, Grzybacz, Koziarskich, Przekop. 

2) Za † Czesława Węgrzyniak – od sąsiadów z ul. Kilińskiego 17. 

3) Do Bożej Opatrzności (…)  w intencji ks. Leszka z okazji urodzin. 

Niedziela – 6.12 – II Adwentu.  

7
00

 Za † Marię Jerszyńską w 30. dzień po śmierci.  

8
15 Za † Marię Komander i z pokrewieństwa.    

9
45

 Za †† rodziców Sławomira i Czesławę Broniszewskich oraz  dziadków 

Aleksandra i Franciszkę, Antoniego i Stanisławę.   

11
15

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Henryka Żok z okazji 60. rocznicy 

urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.     

16
30 Nieszpory adwentowe.   

17
00

 Za †† teściów Teofila i Rozalię Wiecha.  
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 Dziś w czasie wszystkich Mszy św. poświęcamy wieńce adwentowe. Zapraszamy 

na Nieszpory o godz. 16
30

. 

 Roraty dla dzieci będą odbywać się od poniedziałku do piątku podczas wieczornych 

Mszy św. o godz. 18
00

 i w środę o 17
00

, a dla dorosłych o godz. 7
00

.  

 W związku z zaistniałą sytuacja i wskazaniami dekretu ks. biskupa, zapraszamy 

dzieci wraz z opiekunami na Msze św. roratnie w następującym porządku:  

 poniedziałek – przedszkolaki 

 wtorek – kl. 1 i 2 

 środa – kl. 3 i 4  

 czwartek – kl. 5 i 6 

 piątek – kl. 7 i 8 

Dzieci zachęcamy do uczestnictwa w Roratach transmitowanych z naszego kościoła 

poprzez stronę: parafiaotmet.pl 

Zachęcamy także do odwiedzenia strony przygotowanej specjalnie na Roraty przez 

redakcję Małego Gościa Niedzielnego: roraty.malygosc.pl  

 Podczas całego adwentu zapraszamy dzieci i dorosłych do korzystania już  

z spowiedzi przedświątecznej codziennie pół godziny przed Mszą św.  

 We wtorek o godz. 18
00

 Msza św. w intencji żyjących i zmarłych członków Róż 

Różańcowych i ich rodzin. 

 W czwartek o godz. 7
00

 Msza św. w intencji powołań kapłańskich, zakonnych  

i misyjnych oraz całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie 

adoracji o godz. 17
30

. 

 W piątek o godz. 7
00

 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana 

Jezusa, o godz. 18
00

 Msza św. zbiorowa.  

 


