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 Nowy termin 1. Komunii św. wyznaczony został  na 13 września br. o godz. 11
00

. 

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

rzecz utrzymania i funkcjonowania naszej parafii. Ofiary na ten cel, jak i stypendia 

mszalne można wpłacać na parafialne konto:  

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

Za zrozumienie i wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej diecezji opolskiej: 

diecezja.opole.pl oraz parafialnej: parafiaotmet.pl 
 

Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył 

jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie.  

Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała  

i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria 

przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, padła Mu do nóg i rzekła do 

Niego: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł". Gdy więc Jezus zobaczył ją 

płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, 

rozrzewnił i zapytał: "Gdzie go położyliście?" Odpowiedzieli Mu: "Panie, chodź  

i zobacz!" Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: "Oto jak go miłował!" Niektórzy zaś  

z nich powiedzieli: "Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by 

on nie umarł?" A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. 

Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: "Usuńcie kamień!" 

Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: "Panie, już cuchnie. Leży bowiem od 

czterech dni w grobie". Jezus rzekł do niej: "Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli 

uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?" Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry  

i rzekł: "Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze 

wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby 

uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś". To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: 

"Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!" I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane 

opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: "Rozwiążcie go  

i pozwólcie mu chodzić". Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy 

to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. (J 11, 1-45) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii  

i jej siostry, Marty. Maria zaś była tą, która 

namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła 

Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry 

zatem posłały do Niego wiadomość: "Panie, oto 

choruje ten, którego Ty kochasz". Jezus, usłyszawszy 

to, rzekł: "Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku 

chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został 

otoczony chwałą". A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał o jego 

chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do 

swoich uczniów: "Chodźmy znów do Judei". Rzekli do Niego uczniowie: "Rabbi, 

dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?" Jezus im 

odpowiedział: "Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie 

potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, 

potknie się, ponieważ brak mu światła". To powiedział, a następnie rzekł do nich: 

"Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić". Uczniowie rzekli do Niego: 

"Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje". Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się 

wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: "Łazarz 

umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz 

chodźmy do niego". A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: "Chodźmy 

także i my, aby razem z Nim umrzeć". Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 

czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około 

piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je 

pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, 

wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: 

"Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci 

wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga". Rzekł do niej Jezus: "Brat twój 

zmartwychwstanie". Marta Mu odrzekła: "Wiem, że powstanie z martwych w czasie 

zmartwychwstania w dniu ostatecznym". Powiedział do niej Jezus: "Ja jestem 

zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. 

Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?" 

Odpowiedziała Mu: "Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, 

który miał przyjść na świat". Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem 

swoją siostrę, mówiąc: "Nauczyciel tu jest i woła cię". (cd. na str. 4) 

    Intencja ogólna  – Kwiecień 2020 

 

Aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc  

i były otoczone opieką.. 

 

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: kancelaria@parafiaotmet.pl 



LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 30.03 

7
00

 Za †† rodziców Stefana i Zofię Cyga, dziadków, pokrewieństwo, chrzestnych i 

†† z rodziny Szymanek, Cesarz i Zimoch. 

18
00

 1) Za † Karola Przybyła, rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za †† Helenę Borto w 1. rocznicę śmierci, Józefa Borto w 5. rocznicę 

śmierci, †† rodzeństwo, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.   

Wtorek – 31.03 

7
00 Za † Bożenę Przybysz – od Kazimiery Świątkowskiej z rodziną. 

18
00 1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Kaśków i Szewczyk oraz  

o Boże błogosławieństwo i zdrowie.   

2) Za † Leonardę Ratkiewicz w 1. rocznicę śmierci, †† z rodziny Ratkiewicz. 

Środa – 1.04 

7
00 Za † Eryka Rottau, rodziców, braci, teściów, pokrewieństwo Rottau  

i Marcinek.    

 17
00

 1) Za † Eugeniusza Nowak w 2. rocznicę śmierci oraz †† rodziców Mariana  

i Mariannę Wawer w kolejną rocznicę śmierci oraz †† teściową Marię 

Rzeszutek i babcię Anielę oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za †† rodziców Leokadię i Józefa Marszałek, siostry Leokadię, Marię  

i Reginę, dwóch braci i bratową, †† z rodzin marszałek, Szlaga i Budryk. 

Czwartek – 2.04 

7
00

 O nowe powołania do Służby Bożej. 

18
00

 1) Za †† rodziców Marię i Wilhelma Bonkosz, chrzestną Annę, szwagrów 

Aleksandra i Hermana oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Franciszka Wojtyna z okazji  

85. rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.  

Piątek – 3.04 

7
00

 1) W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

2) Za † Gertrudę Korona w 30. dzień po śmierci.  

18
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji urodzin ks. Krzysztofa.   

Sobota – 5.04 

7
00

 1) W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. 

2) Za † Janinę Gromala w 30. dzień po śmierci. 

18
00

 1) Za †† rodziców Eryka i Annę Tkocz, Marię Hartman, szwagra Wilhelma, †† 

z pokrewieństwa Tkocz i Wieszala oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za †† żonę Teresę Wyszkowską, brata Waldemara, †† rodziców z obu stron 

i †† krewnych.    

Niedziela – 6.04  – Palmowa, czyli Męki Pańskiej. 

7
00

 Przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za uzdrowienie  

w pewnej intencji. 

8
15 Za † męża i ojca Gerharda Jakubek, †† rodziców Martę i Ryszarda, szwagrów 

Helmuta i Jerzego, Jadwigę i Franciszka, †† rodziców Gertrudę i Józefa 

Chudala oraz dusze w czyśćcu cierpiące.   

9
45 W intencji Parafian.  

11
15

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 18. rocznicy urodzin Emilii i o Boże 

błogosławieństwo dla całej rodziny. 

17
00

 Za †† męża Ryszarda Widerę, córkę Annę, rodziców Zofię i Franciszka 

Śliwińskich, Katarzynę i Wiktora Widera, rodzeństwo z obu stron.  
 

 

OGŁOSZENIA 
 

 Ks. Bp Andrzej Czaja do odwołania przedłużył dyspensę ogólną od obowiązku 

uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich wiernych 

przebywających na terenie diecezji opolskiej. Oznacza to, że nieobecność na Mszy 

św. niedzielnej nie jest grzechem. Prosimy o skorzystanie z tej dyspensy. 

 Jednocześnie przypominamy, że podczas sprawowania Mszy św. w kościele może 

przebywać wyłącznie 5 osób związanych z intencją (intencjami), w której 

sprawowana jest Msza św. (które zamówiły daną intencję lub w intencji których 

Msza św. jest sprawowana). W praktyce oznacza to, że udział w Mszy św.  

w kościele jest niemożliwy dla pozostałych Parafian. Zostańcie w domu i tam 

trwajcie na osobistej i rodzinnej modlitwie.  

 Zachęcamy też do łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, 

telewizyjne lub internetowe.  

 Msze św. z naszego kościoła transmitowanie są przez naszego p. organistę na 

Facebooku – Patryk Blania.  

 Msze św. z parafii katedralnej w Opolu transmitowane są w TVP3 OPOLE w dni 

powszednie (od poniedziałku do soboty) o godz. 8.00 oraz w niedzielę  

o godz. 9.00. 

 Osoby, które chciałyby skorzystać z indywidualnej modlitwy informujemy, że 

kościół Wniebowzięcia NMP jest otwarty w ciągu dnia.  

 Z związku ograniczeniem możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, niech 

podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem stanie się w tym czasie akt 

żalu doskonałego. W wyjątkowych przypadkach do spowiedzi przystąpić można 

przed Mszą św. lub po telefonicznym umówieniu się z kapłanem. 

 Odwołane są wszystkie nabożeństwa Drogo Krzyżowej i Gorzkich Żali oraz 

wszelkie spotkania. 

 Kancelaria parafialna ze względu na bezpieczeństwo interesantów będzie 

zamknięta. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie pod numerem  

- 77 44 66 300 - w dotychczasowych godzinach urzędowania (poniedziałki  

i piątki w godz.: 7
30 

- 9
00 

i wtorki i  czwartki w godz.: 16
00 

- 17
30

) 


