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„Wielka tajemnica wiary” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020

XIX Niedziela Zwykła – „Chrześcijanie modlą się,
by przyspieszyć powrót Chrystusa”
Słowo Boże: 1 Krl 19,9-13; Rz 9,1-5; Mt 14,22-33

Bliskość z Bogiem odnajdujemy na modlitwie. Ważne jest, byś znalazł na nią odpowiedni czas (najlepiej rano i wieczorem), zaciszne
miejsce, pozbawione zewnętrznego huku i przyjął odpowiednią postawę. Systematyczne „smakowanie” Boga i rozmowa z Nim pozwoli
nam na lepsze poznanie, pokochanie i owocniejsze pójście za Nim.
Wszystko po to, by stał się obecny w każdej chwili naszego życia. Byśmy odnajdowali Go
we wszystkich rzeczach. Każdego dnia winniśmy wsłuchiwać się w nasze serce, by odkryć w nas działanie Boga i poznać, jakie przeszkody utrudniają nam spotkanie z Nim.
Niech niedzielna Eucharystia – to najważniejsze spotkanie całego tygodnia – zaowocuje
naszym pragnieniem, by mieć czas dla Boga każdego dnia. By wierzyć, że pomimo życiowych burz, trzęsień ziemi i ognia namiętności On przychodzi w „łagodnym powiewie”.
ks. Leszek Smoliński
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Wierni uczestniczący w liturgii nadal powinni zasłaniać usta i nos oraz - jeśli nie są
rodziną - zachować rozsądny dystans od siebie.
2. Dzisiaj o godz. 15.00 nieszpory niedzielne.
3. W czwartek (13 sierpnia) odbędzie się nabożeństwo fatimskie:
18.30 – 19.25: spowiedź św.
19.30 – różaniec fatimski
20.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych:
w intencjach przez was podanych (napisanych na kartce).
4. W piątek o godz. 15.00 Koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30).
Tym rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę
(osobiście lub przelewem bankowym) na budowę Domu Parafialnego - serdecznie
dziękuję. Wszelkie wpłaty na konto parafialne są mile widziane.
Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001

Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113
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5. W sobotę Uroczystość Wniebowzięcia NMP (święto nakazane).
Msze św.: w piątek (wigilia uroczystości) o godz. 18.00,
w sobotę o godz. 8.00 i 10.30. Po Mszach św. błogosławieństwo ziół i kwiatów.
6. W Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach-Otmęcie, w sobotę, uroczystość
odpustowa. Suma o godz. 11.15, nieszpory o godz. 16.30.
W tym dniu, nieszporów w naszym kościele nie będzie.
Zachęcam do udania się na uroczystość odpustową do naszego kościoła-matki.
7. Spowiedź św.: na ogół 30 min. przed Mszą św., w czwartek: 18.30 – 19.25,
a w piątek wieczorem: 17.00 – 17.55.
8. Zachęcam do czytania Pisma św. i prasy katolickiej.
9. Kolekta: 9 i 16 sierpnia - na potrzeby parafialne
15 sierpnia – na Wydział Teologiczny w Opolu.
Kierowcy, z okazji patronalnego święta (w lipcu) złożyli 1.649 zł. Dziękuję za ofiarność.
Pieniądze zostały przekazane na potrzeby misjonarzy.
10. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które pracowały w minionym tygodniu
w kościele i na zewnątrz, troszcząc się o kwiaty i krzewy.
Szczególnie dziękuję Bernardowi Smiatek i Stefanowi Tkocz za pracę na wieży kościoła.
Dziękuję osobom z Rejonu 43 ( Przyjacół Schongau 1, 3, 3a, 5, 7; 2a, 2)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru

Rejon

9 – 15 sierpnia

44.

Mieszkańcy ulic
Przyjaciół Schongau 9, 11, 17;
10, 14, 18.

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.30 i w *piątek (godzina do ustalenia)
16 – 22 sierpnia 45.
Przyjaciół Schongau 22, 24, 24a, 26, 28, 30; 27, 29, 33.
Biskup Opolski serdecznie zaprasza wiernych do radosnego i modlitewnego przeżycia
w różnych wymiarach 44. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej, która w dniach od 16 do 21
sierpnia podąży na Jasną Górę. Wyrażając wdzięczność tym, którzy zgłosili chęć udziału
w sztafetowym pielgrzymowaniu, Ksiądz Biskup zaprasza wszystkich diecezjan do podjęcia duchowego wysiłku pielgrzymkowej formacji. Można ją podjąć także w domach z
po-mocą strony internetowej pielgrzymki, profilu Facebook’owego, aplikacji mobilnej
Bonafide oraz codziennych transmisji i audycji m.in. w Radiu Doxa. Niech szczególnym
wyrazem duchowej łączności z pielgrzymami na szlaku będzie w tych dniach rodzinne
pielgrzymo-wanie, wspólna modlitwa i spędzony rodzinnie czas w naszych lokalnych
sanktuariach i miejscach kultu. W niektórych z nich w kolejne dni pielgrzymki (w niedzielę
o 9.00, a od poniedziałku do piątku o 19.00) będą odprawiane przez Księży
Biskupów Msze św., do udziału w których serdecznie zapraszamy. Liczniej niż
przewidywano wcześniej mo-żemy wziąć udział w Eucharystii na zakończenie
Pielgrzymki, w sobotę 21 sierpnia o 11.00 na Jasnej Górze. Przybądźmy zatem jako
pielgrzymi sztafetowi, duchowi i diece-zjanie, zwłaszcza młodzi, w sobotę na Jasną Górę
na wspólne dziękczynienie.

-2-

9 sierpnia 2020 r.
0

Nr 32/587

Złota myśl tygodnia: „O najlepszym towarzystwie mówi się,
że rozmowa w nim poucza, a milczenie kształci”. (J. W. Goethe).
Dyżur liturgiczny w tym tygodniu: Aleksander Hylicki

M.: 18.00 – za ++ koleżanki Krystynę Szyszko i Weronikę Torka.
XIX Niedziela Zwykła – 9 VIII 2020 r.
(odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)
7.30 – 7.55: spowiedź św.
7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 8.00 – za + męża i ojca Huberta Sapok, ++ rodziców Juliannę
i Ryszarda Woźnica, siostry Helenę i Gertrudę, brata Huberta,
++ z pokrewieństwa Woźnica i Sapok oraz dusze w cz. cierpiące.
10.00 – 10.25: spowiedź św.
10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

Piątek (14. VIII) – św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
6.30 – różaniec i spowiedź św.

M.: *7.00 – za parafian.

15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do 15.30)

Wigilia Uroczystości Wniebowzięcia NMP

17.00 – 17.55: spowiedź św.
17.30 – różaniec

M.: 18.00 – za ++ męża Zdzisława Żaczek, rodziców Elżbietę i Wilhelma
Matuszek, siostrę Marię, brata Norberta i dusze w czyśćcu cierpiące.
Odpust w Parafii Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach-Otmęcie
Sobota (15. VIII) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
M.: 8.00 – w int. Róży Różańcowej Jolanty Weinert
z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej Wniebowziętej.
Za zmarłych członków Róży.

15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne.
Poniedziałek (10. VIII) – św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
6.30 – różaniec i spowiedź św.

Błogosławieństwo ziół i kwiatów

M.: *7.00 – za + Irmgard Gabor (w 30 dzień po śmierci).

10.00 – 10.25: spowiedź św.

Wtorek (11. VIII) – św. Klary, dziewicy

M: 10.30 – za ++ rodziców Marcinek i Wicher oraz ++ z pokrewieństwa.

17.30 – różaniec i spowiedź św.

Błogosławieństwo ziół i kwiatów
*Nieszpory w kościele Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach-Otmęcie o godz. 16.30.

M.: 18.00 – za + męża Herberta Malkusz (w 1. r. śmierci).
Środa (12. VIII) – dzień powszedni

Uroczystości Patronalne w Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śl.
XX Niedziela Zwykła – 16 VIII 2020 r.
7.30 – 7.55: spowiedź św.

6.55 - Modlitwa do św. Józefa

M.: *7.00 – za ++ matkę Otylię Parucha i ojca Horsta Zawieja.
Czwartek (13. VIII) – dzień fatimski
18.30 – 19.25: spowiedź św.
19.30 – różaniec fatimski
20.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych:

7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 8.00 – za + męża i ojca Winfryda Brysz (w 5. rocznicę śmierci)
oraz ++ z pokrewieństwa..
M: *9.15 (szczególnie dla tych, którzy na ogół biorą udział w liturgii niedzielnej
w sobotę wieczorem) – za parafian.
10.00 – 10.25: spowiedź św.

1. O pokój na świecie.
2. Za chorych i cierpiących.
3. Za przebywających na urlopach i wakacjach.

4. Za poszkodowanych w wyniku wybuchu w Bejrucie i niosącym pomoc.
5. W intencjach przez was podanych (napisanych na kartce):
Po Mszy św. procesja ze świecami i błog. sakramentalne.
Na wesoło: Tata pyta się Kasi:
- Kasiu jak tam nowe okulary, dobrze przez nie widzisz?

Nr

7.30 – różaniec i spowiedź św.

M: 10.30 – za + Mieczysława Wolskiego (od sąsiadów).

6.30 – różaniec i spowiedź św.
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- Tak mamusiu.

10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – w int. Barbary Tomeczek (z okazji 65. r. ur.),
Henryka Liszka (z ok. 60. r. ur.), wnuków Tomasza, Pawła, Nikodema
i Roberta, w int. rodzin córki Romany i syna Krzysztofa. (TD)
*Nabożeństwo w Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śl. o godz. 15.00.

