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 W czwartek o godz. 7
00

 Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych,  

a następnie adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie adoracji  

i nabożeństwo do Najśw. Serca  Pana Jezusa o godz. 17
30

.  

 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 

Najświętszej Maryi Panny. Nie będzie odwiedzin chorych. O godz. 11
00

 w kościele 

spotkanie dla Lektorów i Ministrantów (udział za zgodą rodziców). 

 Od przyszłego tygodnia Msze św. z naszego kościoła transmitowane będą poprzez 

adres  znajdujący się na parafialnej stronie internetowej: http://parafiaotmet.pl  

w tygodniu tylko wieczorem, a w niedziele o godz. 8
15 

i 9
45

 i 17
00

. Prosimy o 

subskrybowanie tego kanału. 

 Tegoroczna 25. Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji 

Opolskiej, odbędzie się w niedzielę 7 czerwca 2020 r. wyjątkowo do katedry 

opolskiej. Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai 

zostanie odprawiona o godzinie 9
00

. 

 Kancelaria parafialna jest 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 

oraz wtorki i czwartki w godz.: 

16
00 

- 17
30

) 

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne.  Za złożone ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać! Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, 

którzy wspierali funkcjonowanie naszej parafii poprzez składane osobiście lub 

wpłacane na konto parafialne ofiary. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć 

drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku 

i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. 

Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: 

"Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach 

tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym 

odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 

zatrzymane". (J 20, 19-23) 

Ewangelia według św. Jana ściśle łączy wydarzenie zesłania Ducha Świętego ze 

śmiercią i zmartwychwstaniem Zbawiciela. W Wielki Piątek Jezus na krzyżu "oddał 

Ducha", a w niedzielę Zmartwychwstania wzywa do Jego przyjęcia: Weźmijcie Ducha 

Świętego! Otworzyć się na Ducha Świętego to poddać się Jego wyzwalającej mocy: 

uwierzyć w niestrudzoną Bożą miłość i zacząć nią żyć. To dać się ponieść, zamiast iść 

pod wiatr. Doświadczając działania Ducha Świętego, przestajemy narzekać na życie i 

męczyć się rytualną religijnością, a stajemy się tym, kim mamy być z natury: dziećmi 

Boga i braćmi dla siebie. 

 

    Intencja ewangelizacyjna  – Czerwiec 2020 

 

Aby Ci, którzy cierpią,  odnaleźli swoje drogi życia, pozwalając się dotknąć  

Sercu Jezusa. 

 

Gazetka parafialna - List parafialny - jest wydawana przez Parafię Wniebowzięcia NMP  

i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 1.06; święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 80. rocznicy urodzin Jerzego Rosner oraz za 

†† rodziców Rosner, Krupa oraz Fiedler i Czypek.  

18
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji kolejnej rocznicy ślubu Iwony i Jana 

Jadeszko oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.  

2) Za † Gerarda Pawleta, †† z pokrewieństwa Pawleta i Szafarczyk.   

Wtorek – 2.06 

7
00 

Za † bratową Beatę Lepich w kolejną rocznicę śmierci.    

18
00 

1) W intencji Róż Różańcowych.   

2) Za † Hedwig Woitalla w kolejną rocznicę śmierci i † Józefa Szewczyk oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące.  

Środa – 3.06; wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i towarzyszy.  

7
00

 1) Za † męża Ryszarda Halemba i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † Marię Szpiech – od Władysława i Małgorzaty z rodziną.  

17
00

 1) Za † Barbarę Kauf , †† z rodzin Korba, Kauf, Święcickich, Lepich i Nawara. 

2) Za † Adama Omachel w 30. dzień po śmierci.   

Czwartek – 4.06; święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.   

7
00

 O nowe powołania do Służby Bożej.  

18
00

 1) Za † męża Czesława Kucharskiego w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców z 

obu stron, †† z rodzin Kucharskich i Kosierkiewiczów oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 55. urodzin Jana Jadeszko.      

Piątek – 5.06; wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika. 

7
00

 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

18
00

 1) W intencji zbiorowej.  

2) Za † Marcina Hońka – od chrzestnej z rodziną.  

3) Za † Stanisława Nowak w 30. dzień po śmierci.    

Sobota – 6.06 

  7
00

 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.  

18
00

 1) Za † męża i ojca Stanisława Zalewskiego, rodziców Stefana i Anielę 

Kamińskich oraz Władysława i Jadwigę Zalewskich.  

2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 30. rocznicy ślubu Anety i Marcina 

Zawieja.  

3) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Małgorzaty Segeth z okazji  

95. rocznicy urodzin.     

Niedziela – 7.06 – Uroczystość Najświętszej Trójcy.  

7
00

 Za † Barbarę Pietruszka – od Róży Różańcowej pw. MB Częstochowskiej.    

8
15 

Za †† Marię i Franciszka Adamaszek, Huberta Mocza, Julię i Piotra Gabor oraz  

pokrewieństwo z obu stron.     

9
45

 Za † męża i ojca Jana Harchut – od córki i syna.      

11
15

 Za  rodziców Jerzego i Emilię Olczak.      

16
30 

Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa. 

17
00

 Za † męża Stefana w 25. rocznicę śmierci.  
 

 

OGŁOSZENIA 
 

 Na Nabożeństwo majowe zapraszamy dziś o godz. 16
30

. 

 Ks. Biskup w specjalnym dekrecie odwołał dyspensę ogólną od obowiązku 

uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych w niedziele i dni świąteczne, 

równocześnie udzielił jej osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji 

oraz tym, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem. 

 Zniesione zostało ograniczenie liczby uczestników kultu religijnego wewnątrz 

kościołów i kaplic. Wierni jednak mają obowiązek zakrywania ust i nosa  

w obiektach kultu religijnego. Na placu kościelnym obowiązuje zasada 

dystansowania się, zgodnie z którą znajdujące się tam osoby powinny przebywać  

w odległości minimum 2 m lub nosić maseczki. 

 W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Najświętszej Trójcy, która 

kończy czas przyjmowania Komunii św. wielkanocnej. W związku z tym zachęcamy 

wszystkich do wypełnienia tego obowiązku wynikającego z 3. przykazania 

kościelnego. Okazja do spowiedzi w tym tygodniu będzie pól godziny przed poranną 

Mszą św. i godzinę przed wieczorną Mszą św. (w środę dla dzieci i młodzieży) 

 Zapraszamy na nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa w poniedziałek, wtorek  

i piątek po wieczornej Mszy św., w środę i piątek po porannej Mszy św.,  

w czwartek o godz. 17
30

,
 
w sobotę o godz. 17

45
, a w niedzielę o godz. 16

30
.  

 W poniedziałek przypada Święto Najświętszej Maryi Panny – Matki Kościoła.  

W Kamieniu Śląskim Dzień Modlitw Rolników Rejonu Opolskiego (Msza św.  

o godz. 10
00

).  

 We wtorek o godz. 18
00 

Msza św. za żyjących i zmarłych członków Róż 

Różańcowych. 

 W środę po Mszy św. szkolnej o godz. 17
00

 spotkanie dla rodziców i dzieci 

pierwszokomunijnych w kościele. W niedzielę dzieci pierwszokomunijne przystąpią 

do Sakramentu Pokuty. O godz. 15
00 

– chłopcy, a o godz. 15
45

 – dziewczęta.  


