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 W wieczór uroczystości Bożego Ciała na placu przy kościele pw. Przemienienia 

Pańskiego w Opolu, odbędzie się Koncert Uwielbienia. Rozpoczęcie spotkania  

o godz. 19
00

, zakończenie Apelem Jasnogórskim. Serdecznie zapraszamy. 

 Spowiedź św. przed Uroczystością Bożego Ciała codziennie przed Mszami św.  

 Zachęcamy do uczestniczenia w procesjach eucharystycznych wokół kościoła 

podczas całej oktawy Bożego Ciała: w tygodniu (od piątku) po wieczornych 

Mszach św., a w niedzielę o godz. 16
30

.  

 Na nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa zapraszamy dzisiaj o godz. 16
30

,  

w tygodniu (do środy) po wieczornej Mszy św. 

 Kolekty: dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby parafialne. 

Dziś przed kościołem zbiórka na remont organów, a za tydzień zbiórka na 

Wydział Teologiczny w Opolu. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!   

 W naszym kiosku do nabycia są dekoracje na Boże Ciało oraz książka – „Kochaj 

jakby jutra miało nie być” – napisana przez Martynę Koteluk – osobę 

niepełnosprawną, która przeszła ciężką operację w Niemczech. Dochód ze 

sprzedaży książki, której cena wynosi 30 zł, przeznaczony będzie na dalszą 

długoletnia rehabilitację. 

 Nasza parafia planuje zorganizować pielgrzymko-wycieczkę do Jordanii.  

W programie m.in. przylot z Krakowa do Ammanu i zwiedzanie stolicy; Akaby - 

miasta portowego nad Morzem Czerwonym; całodzienna wycieczka do Petry; 

wypoczynek nad Morzem Martwym. Więcej szczegółów na plakacie w gablocie. 

Termin: 10 - 17.02.2020 r., koszt 3300 zł i 180 $. Zapisy w zakrystii  

i u ks. Krzysztofa. 
 

 

 

Na wesoło 
 

Wielką sensacją prasową była wiadomość, potwierdzona przez Biuro Prasowe 

Stolicy Apostolskiej, że Pius XII wyleczył się z ciężkiej choroby dzięki wizji 

Chrystusa. Pisały o tym wszystkie większe dzienniki – wszystkie z wyjątkiem 

„L'Osservatore Romano”. A proszący redakcję o wyjaśnienia otrzymywali 

następującą odpowiedź: „To była audiencja prywatna i nie informujemy o niej”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jezus powiedział swoim 

uczniom: ”Jeszcze wiele mam 

wam do powiedzenia, ale teraz 

jeszcze znieść nie możecie. 

Gdy zaś przyjdzie On, Duch 

Prawdy, doprowadzi was do 

całej prawdy. Bo nie będzie 

mówił od siebie, ale powie 

wszystko, cokolwiek słyszy,  

i oznajmi wam rzeczy 

przyszłe. On Mnie otoczy 

chwałą, ponieważ z mojego 

weźmie i wam oznajmi. 

Wszystko, co ma Ojciec, jest 

moje. Dlatego powiedziałem, 

że z mojego bierze i wam 

objawi”. (J 16,12-15) 

 

„Wielbimy odrębność Osób, jedność w istocie i równość w majestacie.” 

Wielbimy, i nic nadto, ponieważ przerasta nas Tajemnica Boga; wielbimy, 

ponieważ dotykamy jej zaledwie „opuszkiem” wiary; wielbimy, ponieważ 

przeczuwamy, że wciąż pozostajemy zanurzeni w miłości Trzech. Wielbimy 

pokornym umysłem, który bez Ducha Prawdy o tym największym cudzie nie 

byłby w stanie nic powiedzieć. Wielbimy sercem prostym, które nie będzie 

nawet próbować przelewać muszelką oceanu. Wielbimy z całym Kościołem tą 

najprostszą modlitwą: Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu”.  
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 – 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 

mailto:kancelaria@parafiaotmet.pl


LITURGIA TYGODNIA 

 

Poniedziałek – 17.06; wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika. 

7
00

 Do Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana z okazji 30. rocznicy święceń 

kapłańskich ks. Proboszcza.  

18
00

 1) Za † żonę i matkę Helenę Cichoń w kolejną rocznicę śmierci. 

2) Za † Janinę Trzeciak w 3. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny. 

Wtorek – 18.06 

7
00 

Za †† rodziców Marię i Aleksandra Rigol oraz pokrewieństwo Rigol, † szwagra  

i  dusze w czyśćcu cierpiące.  

18
00 

1) Za †† rodziców Jadwigę i Henryka Nowak.  

2) Za † męża Włodzimierza Trochimiuk, †† z pokrewieństwa z obu stron i dusze 

w czyśćcu cierpiące.    

Środa – 19.06 

7
00

 Za † Helenę Smolin.  

8
00 

Msza św. z okazji zakończenia roku szkolnego w intencji dzieci, nauczycieli 

i wychowawców 

12
00 

Ślub rzymski: Karolina Huras i Tomasz Gołoś.  

 17
00

 1) Za †† Pawła i Martę Gruchot, rodziców, pokrewieństwo Gruchot, Jarosz  

i dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Za † Marię Chodurską – od współpracowników.  

Czwartek – 20.06; Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.  

7
00

 Za † Helenę Smolin.  

8
30 

W intencji Parafian z procesją. 

10
45 

Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Michała Anioła z okazji 7. rocznicy 

urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.  

11
00 

DPS Anna – w intencji Parafian. 

17
00

 Za †† rodziców Józefa i Barbarę Zawadowicz, czterech braci, trzy bratowe, męża 

Witolda Jadeszko, Józefa i Gabrielę Jadeszko, ich syna, córkę, dwóch zięciów  

i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Piątek – 21.06; wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Opolskiej. 

7
00

 1) Za †† Henryka Warwas, jego żonę Teresę, †† dziadków Franciszkę i Józefa 

Zajonz, Juliannę i Franciszka Warwas oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Za † Mariana Gaj w 30. dzień po śmierci. 

18
00

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

†† z pokrewieństwa Tkocz, Wieszala oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sobota – 22.06 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Artura Roskosz z okazji 18. rocznicy 

urodzin – od brata z rodzicami.  

13
00 

Ślub rzymski: Wiesław Petryk i Wiktoria Gröblinghoff. 

18
00

 Za † Jana Popławskiego, †† z rodziny Popławskich i dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

Niedziela – 23.06 – XXII Zwykła 

7
00

 Za †† mamę Hildegardę, tatę Waltera Kuchta, †† z rodziny Nawrot, Kuchta, 

Konwerski.   

8
15 

Za † Helenę Smolin.     

9
00 

DPS Anna – w intencji Parafian.  

9
45 

Za † Tadeusza Szuba w 1. rocznice śmierci.    

11
15

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 25. rocznicy ślubu Alicji i Andrzeja Lysek 

oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.  

(Po Mszy św. chrzest dzieci: Eliza Regina Kotysz, Lena Oliwia Wolak i Piotr 

Czesław Wojnas) 

16
30 

Nabożeństwo Eucharystyczne. 

17
00

 Za †† Mariana i Piotra Korzeniowskiego w 20. rocznicę śmierci.  
 

 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Dziś Uroczystość Najświętszej Trójcy. Kończy się okres przyjmowania Komunii 

św. wielkanocnej. Odpust parafialny przeżywa Parafia w Zielinie – Kujawach.  

 W środę o godz. 8
00

 Msza św. z okazji zakończenia roku szkolnego w intencji 

dzieci, nauczycieli i wychowawców. 

 W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.  

Msze św. o godz. 7
00

, 8
30

, po zakończeniu procesji (ok. godz. 10
45

) i 17
00

.  

Po Mszy św. o godz. 8
30

 wyruszy procesja do czterech ołtarzy. Pójdziemy do:  

1. Ołtarza w kapliczce przy ul. Mickiewicza, 2. Ołtarza przy ul. 3 Maja, 3. Ołtarza  

w kapliczce przy ul. Piastowskiej 18 i 20 i 4. Ołtarza w jednej z pozostałych 

kapliczek przy ul. Piastowskiej. O przygotowanie ołtarzy prosimy mieszkańców 

poszczególnych ulic. Do udziału w procesji zapraszamy wszystkich parafian, 

zwłaszcza przedstawicieli ze sztandarami, dzieci w strojach pierwszokomunijnych, 

panów noszących baldachim. Dzieci chętne do sypania kwiatów prosimy, aby 

zgłosiły się do Sióstr. Wzdłuż trasy procesji prosimy przyozdobić okna i domy 

obrazami i symbolami religijnymi. 


