
Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, że jeden dzień  
u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan 
z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka 
- ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem 
niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. 

 (2 P 3) 
 

II Niedziela Adwentu – 10 grudnia 2017- Nr 43 (593) 
1. W drugą niedzielę Adwentu usłyszeliśmy wezwanie św. Jana Chrzciciela do 
przygotowania drogi Panu, który przychodzi. Niech to wezwanie ciągle w nas 
pobrzmiewa i skłania do przemiany naszego życia 
2. Dzisiejsza zbiórka do puszek przeznaczona jest na pomoc dla Kościoła na 
Wschodzie. Pamiętajmy w naszej prywatnej modlitwie o wspólnotach katolickich 
żyjących w krajach byłego Związku Radzieckiego, gdzie wciąż odczuwa się brak 
kapłanów i trzeba odbudowywać życie religijne po latach ateistycznego spustoszenia 
3. PZU Krapkowice informuje, iż w poniedziałek i wtorek od godz. 10.00 do 16.00 
będzie można załatwić sprawy ubezpieczeń w salce parafialnej 
4. Młodzież zapraszamy na Dekanalne Czuwanie do Tarnowa w piątek o godz. 19.30. 
W programie spotkanie z siostrami z Leśnicy, czas na adorację i spowiedź, świąteczna 
inscenizacja, dzielenie się opłatkiem i słodki poczęstunek w sali Mniejszości Niemieckiej 
5. Małżonków zapraszamy do udziału w adwentowych rekolekcjach, które w ramach 
Remontu Małżeńskiego pod hasłem «Mocni Duchem» odbędą się w dniach 15-17 
grudnia 2017 roku w kościele seminaryjnym św. Jadwigi w Opolu. Piątkowe spotkanie 
rozpocznie się o godz. 20.00, sobotnie - o 18.00, a niedzielne – o 10.00.  Tegoroczną 
edycję rekolekcji poprowadzi Michał Frąckowicz, rekolekcjonista z Centrum Mocni  
w Duchu w Łodzi prowadzonego przez oo. Jezuitów, prywatnie mąż, ojciec dwójki dzieci, 
nauczyciel i wychowawca. Szczegółowe informacje na plakacie i w ulotkach 
6. W sobotę gruntowne sprzątanie kościoła przed świętami. Zapraszamy o godz. 
9.00 mężczyzn a o 10.00 kobiety, zwłaszcza z ulic Polnej i Gogolińskiej w Kamionku 
7. W sobotę Dekanalny Turniej Ministrantów w piłce halowej na hali w Karłubcu od 
godz. 10.00. Życzymy zwycięstwa 
8. W niedzielę Marianki będą rozprowadzały po Mszach świętych stroiki świąteczne. 
Zebrane ofiary przeznaczone będą na potrzeby wspólnoty Dzieci Maryi 
9. W zakrystii do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom: małe za 5 zł, 
duże za 12 zł. Dobrowolna ofiara za opłatki przeznaczona jest na utrzymanie klasztoru 
10. Kolekty: dziś na ogrzewanie kościoła, za tydzień na potrzeby parafii. Dziś przed 
kościołem zbiórka na Kościół Katolicki na Wschodzie. Kolekta sprzed dwóch tygodni (na 
kościół w Kamionku) – 3136 zł, sprzed tygodnia (diecezja) – 1383 zł. Zbiórka na katedrę 
opolską – 600 zł, Opfergang – 2206 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
11. Sprzątanie kościoła: Kurek, Kurek, Gruszkiewicz, Jaskuła (Plac Myśliwca) 
 

W Gościu Niedzielnym: • Profesor ekonomii przekonuje, że obroty w sklepach nie spadną z powodu 
zamknięcia ich w niedziele; • dlaczego dobry organista to skarb dla parafii?; 
• wstrząsające wyznanie mamy, która jeszcze przed urodzeniem utraciła swoją córeczkę 

	 	



II NIEDZIELA ADWENTU  10 XII 
7.30 Msza św. do B. Op. (...) w rodzinie 

10.00 Msza św. za † żonę, matkę i babcię Jadwigę Kozioł w rocznicę śmierci 
15.00 Nabożeństwo adwentowe  
16.00 Msza św. za † syna Andrzeja w 5 rocznicę śmierci 
PONIEDZIAŁEK  11 XII 

7.00 Msza św. za † Męża i ojca i rodziców z obu stron 
16.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Jacka Fister, rodz. Karola i Marię Fister, 

szwagierkę Annę, rodz. Bernarda i Matyldę Grabelus, z pokr. Grabelus, Fister  
i Bekiersz 

17.00 Roraty: za † Łucję Sleziona w dniu urodzin 
WTOREK NMP z Guadelupe 12 XII 

7.00 Msza św. za †† rodz. Monikę i Jacka Fesser, matkę Marię Lysek, dziadków 
Marię i Franciszka Fesser, Martę i Jana Blaut, dusze w cz. c. 

17.00 Roraty: do B. Op. (...) w intencji Kariny z okazji urodzin 
ŚRODA  13 XII 

7.00 Msza św. w jęz. niem.: w int. czcicieli MB Fatimskiej i o nawrócenie grzeszników 
17.00 Roraty: za †† ojca i teścia Jerzego Kauczok, wujka Ryszarda Skowronek, 

dziadków Bertę i Konrada Pola i ich rodziców 
CZWARTEK  14 XII 

7.00 Msza św. za †† męża Jerzego Reinert, rodz., teściów i z pokr. 
17.00 Roraty: za †† matkę Urszulę Biela, jej brata Jerzego, rodz. Emmanuela  

i Hildegardę Suchanek, Jana Linek, Marię i Nikodema Czura i dusze w cz. c. 
PIĄTEK  15 XII 

7.00 Msza św. za † Konrada Guz w miesiąc po śmierci 
17.00 Roraty: za †† rodz. Bertę i Józefa Bartoszek, brata Alfreda, szwagra Joachima 

Bialek, z pokr. Noparlik i Bartoszek 
19.30 - 21.30 Dekanalne Czuwanie dla Młodzieży w Tarnowie Opolskim 
SOBOTA  16 XII 

8.00 Roraty: za † matkę Klarę Reimann oraz z pokr. 
16.00 Św. Barbara: Msza św. 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† Matyldę i Jana Lysek, ich synów Huberta i Józefa, 

Waldemara Bogus, Martę i Huberta Fesser, Dorotę i Roberta Raczek, bratową 
Hildegardę, z pokr. Fesser i Buk 

III NIEDZIELA ADWENTU  17 XII 
7.30 Msza św. za †† Alfreda Bonkosz od kolegów z Kamionka 

10.00 Msza św. za †† rodz. Martę i Herberta 
15.00 Nabożeństwo adwentowe  
16.00 Msza św. (za Parafian) 
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