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Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził
ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił
się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe
tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie
zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy
rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa:
„Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden
dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić,
tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający
ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn
umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się
rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko
samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im,
aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie
z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy
powstać z martwych. (Mk 9,2-10)
Bóg jest z nami, jest po naszej stronie - czyż to nie wystarcza, choćby cały świat był
przeciwko nam? Bóg wydał za nas wszystkich własnego Syna i w Nim dał nam więcej
niż wszystko, bo oko nie widziało, ucho nie słyszało i serce nie wie, jak wielkie rzeczy
przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. W Chrystusie jesteśmy umiłowani
i wywyższeni ponad wszelkie zrozumienie. W Nim Bóg niczego nam nie odmawia, bo
ze względu na Niego sam nas uniewinnił i nie ma już żadnego potępienia dla
wybrańców Bożych. Ojciec zawsze nas wysłuchuje, gdyż Chrystus wstawia się za
nami.
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Intencja ewangelizacyjna – Marzec 2021
Abyśmy głęboko przeżyli sakrament pojednania, tak by na nowo doświadczyć
nieskończonego miłosierdzia Bożego.
Gazetka parafialna - List parafialny - jest wydawana przez Parafię Wniebowzięcia NMP
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

OGŁOSZENIA

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 1.03
00

7

1800

1) Za † Adama Józefczyk.
2) Za † mamę Gertrudę Korona w 1. rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu
cierpiące.
Za † Zofię Dikta – od rodziny Baron.




Wtorek – 2.03



700 Za † Adama Józefczyk.
1800 1) W intencji Róż Różańcowych.
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za uzdrowienie.



Środa – 3.03
700 Za † męża Ryszarda Halemba i dusze w czyśćcu cierpiące.
1700 1) Za † Adama Józefczyk.
2) Za †† Kazimierza i Kazimierę Wolak – od przyjaciół Henryki i Jana.




Czwartek – 4.03; święto św. Kazimierza, Królewicza.
700 O nowe powołania do Służby Bożej.
1800 1) Za †† rodziców Stanisławę i Jana Kaczor w kolejną rocznicę śmierci oraz
†† z rodziny Kaczor, Fatyga i Szparaga oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † Adama Józefczyk.




Piątek – 5.03
700 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
730

Droga krzyżowa.



1715 Droga krzyżowa.
1800 1) W intencji zbiorowej.
2) Za † Adama Józefczyk.

Sobota – 6.03
700 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
1800 1) Za † Janinę Gromala w 1. rocznicę śmierci.
2) Za † Adama Józefczyk.



Niedziela – 7.03 – III Wielkiego Postu.
700 Za † Herberta Hyla, †† z rodzin Hyla, Buchtal i dusze w czyśćcu cierpiące.
15

Za †† Małgorzatę i Antoniego Chudala oraz Helmuta Kania.

45

Za † Erykę Nowakowską i †† z pokrewieństwa.

15

Za † Adama Józefczyk.

8

9

11

1615 Gorzkie Żale.
1700 Za † żonę Barbarę Łabędzką w 5. rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące.





Dzisiaj o godz. 16 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
W poniedziałek na godz. 2030 zapraszamy do naszego kościoła na nabożeństwo
Maryjne podczas którego odmawiany będzie różaniec i odśpiewany Apel
Jasnogórski. (natomiast od godz. 2000 będzie możliwość adoracji Najświętszego
Sakramentu w ciszy).
We wtorek o godz. 1800 Msza św. w intencji żyjących i zmarłych członków Róż
Różańcowych
W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna i spotkanie dla dzieci
pierwszokomunijnych.
W czwartek o godz. 700 Msza św. w intencji powołań i całodzienna adoracja
Najświętszego Sakramentu, którą zakończymy o godz. 1745.
W piątek o godz. 700 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana
Jezusa, a o godz. 1800 Msza św. zbiorowa. Nabożeństwo do Najświętszego Serca
Pana Jezusa odbędzie się po porannej i wieczornej Drodze Krzyżowej.
W sobotę o godz. 700 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP.
Odwiedziny chorych odbędą się w czasie rekolekcji 20 marca.
Zachęcamy do udziału w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej w piątki po Mszy św.
porannej i o godz. 1715, a także w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym
w niedziele o godz. 1615 (Wypominki za zmarłych można składać w zakrystii).
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne, a w przyszłą
niedzielę na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych. Dziś
zbiórka na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. Ofiary na ten cel można
składać do skarbonek znajdujących się przy drzwiach. Za złożone ofiary
składamy serdeczne Bóg zapłać!
Raz jeszcze w imieniu Caritas Diecezji Opolskiej zapraszamy wszystkich do
sięgnięcia po papierową skarbonkę jałmużny wielkopostnej. Skarbonki można
otrzymać w naszym kiosku, zaś skarbonki z ofiarami będzie można przynieść do
kościoła w Niedzielę Palmową.
Zwracamy się ponownie z prośbę o zgłaszanie się chętnych do przejęcia
obowiązków kościelnego w naszej parafii. Kandydatów zaprasza na rozmowę ks.
proboszcz w celu omówienia warunków posługiwania.
W gablotach wywieszone są listy Jubilatów obchodzących w tym roku
50. rocznicę przystąpienia do 1. Komunii św. Msza św. jubileuszowa
przewidziana jest na 11 kwietnia o godz. 945.
15

