
Porządek NaboŜeństw 
od 17.05.2009 do 24.05.2009 r. 

Niedziela  17.05.  VI Wielkanocna 
  7:30   Für + Hedwig Kutscher, ++ Eltern Emanuel u. Franciszka Ceglarek, ++ Geschwister 

u. alle ++ aus der Verwandtschaft 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Za + babcię Annę Mocny z ok. ur. i jej męŜa Piotra, córkę Annę Naumann, matkę 

Jadwigę Śmieszkoł, + zaginionego ojca Pawła Śmieszkoł, ojca Alfonsa Niwergol oraz 
++ z rodzin Śmieszkoł, Mocny, Naumann, Ochmann, Rogowski i Moj 

15:00   NaboŜeństwo majowe 
18:00   Za + Ŝonę i matkę Teresę Spałek w miesiąc po śm. 
 
Poniedziałek  18.05   
  7:00  Do Op. Boskiej i MB N. Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, bł. BoŜe 

i zdrowie dla p. Anny Świerc z ok. ur. oraz za ++ rodziców i brata 
18:00  Procesja do krzyŜa na Starym Osiedlu - Za Ŝyjących i ++ ze Starego Osiedla 
 
Wtorek  19.05.   
18:00  Procesja do krzyŜa na ul. Haraszowskie - Za Ŝyjących i ++ z dzielnicy Haraszowskie 
 
Środa  20.05.   
18:00  Procesja do krzyŜa przy staniskim moście - Za Ŝyjących i ++ z dzielnicy Bendawice 
 
Czwartek  21.05.  św. Jana Nepomucena, prezb. i m., wsp. 
17:30  NaboŜeństwo majowe 
18:00  Za + męŜa i ojca Karola oraz za ++ z pokr. 
 
Piątek  22.05.   
17:30  NaboŜeństwo majowe 
18:00  Za ++ rodziców Florentynę i Tomasza Schatton, matkę Gertrudę Rathmann, poległego 

ojca, siostrę Helenę, jej męŜa Richarda, szwagra Józefa, szwagierkę Irenę, dziadków 
z obu  stron oraz ++ z pokr. (Msza św. młodzieŜowa) 

 
Sobota  23.05.   
  8:00   Do Op. BoŜej i MB N. Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 

i zdrowie dla męŜa i ojca Bernarda z ok. 50 r. ur., dla syna z ok. ur. oraz o bł. BoŜe dla 
całej rodziny 

14:00   Do Op. BoŜej i MB N. Pomocy z podz. za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze, bł. BoŜe i zdrowie na dalsze lata Ŝycia dla p. Olgi śołnierczyk z ok. 80 r. ur. 

16:00   Ku czci św. Floriana za Ŝyjących i ++ straŜaków z OSP Kolonowskie 
 
 
17:30   NaboŜeństwo majowe 
18:00   1. Za + syna Henryka Maniera z ok. ur. 
   2. Za + męŜa i ojca Ryszarda Koprek w miesiąc po śm. 
 
Niedziela  24.05.  Wniebowstąpienie Pańskie, ur. 
  7:30   Für + Ehemann u. Vater Teodor Kosytorz zum Geburtstag, + Mutter Paulina Steinert, 

vermissten Vater Josef, Eltern Paweł u. Franciszka Kosytorz, Enkelkind Paweł Bronek, 
Bruder Gerhard Steinert, Wiktor Muc, S. Maria Rogera, ++ Großeltern Kosytorz, Stei-
nert u. Drzymała 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Do MB N. Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie dla matki ElŜbiety 

z ok. 75 r. ur. oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci 
17:15   NaboŜeństwo majowe 
18:00   Za + męŜa i ojca Józefa Świerc z ok. ur. oraz ++ z pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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RECEPTA NA CODZIENNO ŚĆ 
 

„Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszyst-
ko, co usłyszałem od Ojca mego” 

 
Od sześciu juŜ tygodni trwamy w radości 

wielkanocnej. Dziś w modlitwie Kościoła pro-
simy Boga, abyśmy gorliwie oddawali cześć 
Chrystusowi zmartwychwstałemu oraz aby 
wydarzenia, które wspominamy w liturgii, 
przemieniały nasze Ŝycie. Kierunek tej prze-
miany wskazuje nam Jezus w dzisiejszej 
Ewangelii. On, nasz Zbawiciel, prosi nas, aby-
śmy wytrwali w Jego miłości i zachowywali 
przykazania. Tak postępując, będziemy Jego 
przyjaciółmi. 

Najbardziej typowym znakiem przyjaźni jest brak tajemnic. Jezus 
powiedział: „Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam 
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego”. Jezus włączył nas w głęboki 
związek, jaki istnieje między Nim a Bogiem Ojcem. Przyjaźń z Bogiem 
zobowiązu-je do konkretnych działań. KaŜdą przyjaźń trzeba bowiem 
umacniać i rozwijać. Przede wszystkim poprzez Ŝycie sakramentalne, 
Ŝycie w łasce uświęca-jącej. RównieŜ modlitwa nie jest wówczas rozu-
miana jako obowiązek, lecz coś naturalnego, co Święta Teresa z Avila 
określiła jako „związek przyjaźni, w którym rozmawiamy sam na sam 
z Bogiem”. Modlitwa jest wtedy rzeczywiście rozmową przyjaciela 
z Przyjacielem. Trwanie w przyjaźni z Bogiem nie pozostaje teŜ bez 
znaczenia na nasze relacje z bliźnimi. Człowiek mający Boga w sercu 
i wierny Jego nauce jest niejako usposobiony do trwania w przyjaźni 
równieŜ z bliźnim. 

Przyjaźń z Bogiem jawi się więc jako gwarancja przemiany nie 
tylko ludzkiego serca, ale takŜe całego świata poprzez wzrastanie cywi-
lizacji miłości i szacunku dla ludzkiego Ŝycia… 



On był tutaj 
 

W ubiegłym roku, pewnego poniedziałkowego poranka, Jezus pojawił się nagle w War-
szawie. 

Zaniósł starszej kobiecie siatki z zakupami do domu. Pomógł przy okienku pocztowym 
rumuńskiej kobiecie nie mówiącej po polsku. Przez dwie godziny popychał parkową alejką 
wózek inwalidzki sparaliŜowanego męŜczyzny. śona tego człowieka nie miała ani czasu, ani 
ochoty spełnić tego jedynego Ŝyczenia męŜa, pomimo Ŝe prosił ją o to od lat. 

Potem Jezus bawił się piłką z upośledzoną umysłowo dziewczynką, chociaŜ nie potrafiła 
ona nawet złapać piłki. 

Odwiedził w szpitalu chorą na raka kobietę. LeŜała ona tam juŜ pół roku i jeszcze nigdy 
nikt do niej nie przyszedł. 

Na basenie wziął za rękę przestraszonego chłopca, z którego wszyscy się śmiali i skoczył 
razem z nim do wody z wysokości trzech metrów. 

Przez całą noc spał obok pijanego bezdomnego na ławce w parku. Przytulił się mocno do 
niego, aby staruszek nie zmarł. 

Następnego ranka Jezus znowu znikł. Nawet reporterzy lokalnej gazety nie zauwaŜyli, Ŝe 
On tam był. Ale starsza kobieta, Rumunka, sparaliŜowany męŜczyzna, chora na raka, chłopiec 
i bezdomny opowiadali wszystkim, których spotkali: „Wczoraj był piękny dzień. Jeszcze nig-
dy nie spotkałem takiego dobrego człowieka”. Tylko umysłowo upośledzona dziewczynka nic 
nie powiedziała. PrzecieŜ nie potrafiła mówić. Ale śmiała się, podrzucała piłkę do góry i łapa-
ła ją. 
 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 
Czym jest Kościół? 
Słowo „Kościół” oznacza „zgromadzenie”. Odnosi się do wspólnoty tych, których Słowo 

BoŜe wzywa do stanowienia Ludu BoŜego i którzy karmieni Ciałem Chrystusa w sakramencie 
Eucharystii, sami stają się Ciałem Chrystusa. 

 
Kiedy zaczął istnieć i do kiedy będzie istniał Kościół? 
Kościół jest jednocześnie drogą, na której się spełnia, a zarazem celem, do którego zmie-

rza BoŜy plan zbawienia: Kościół zapowiedziany w dziele stworzenia, przygotowany w Sta-
rym Przymierzu, otrzymał fundament w postaci słów i czynów Jezusa Chrystusa, a urzeczy-
wistniony na krzyŜu odkupienia i przez zmartwychwstanie Chrystusa, objawia się wraz z ze-
słaniem Ducha Świętego jako tajemnica zbawienia. Pełny swój kształt osiągnie w chwale nie-
ba jako zgromadzenie wszystkich odkupionych. 

 
Czy Kościół jest widzialny, czy niewidzialny?  
Kościół jest jednocześnie widzialny i duchowy; jest społecznością hierarchiczna i Mi-

stycznym Ciałem – Ciałem Chrystusa. Jest „jeden”, zbudowany z pierwiastka ludzkiego i pier-
wiastka boskiego. To właśnie jest jego tajemnicą, którą przyjmujemy jedynie przez wiarę. 

 
Dlaczego Kościół jest waŜny dla świata? 
Kościół jest dla świata sakramentem zbawienia, czyli znakiem i instrumentem wspólnoty 

z Bogiem i zjednoczenia ludzi pomiędzy sobą. 
 
W jaki sposób moŜna stać się członkiem Kościoła? 
Członkiem Kościoła moŜna stać się przez wiarę i chrzest. 

Dzisiaj VI Niedziela Wielkanocna. Zapraszam na naboŜeństwo majowe  
z udziałem kleryków WSD w Opolu o godz. 15:00 (po naboŜeństwie próba 
kandydatów do przyjęcia sakr. bierzmowania). 
Dzisiaj kolekta specjalna przeznaczona na remont dachu naszego kościoła. 
Bóg zapłać! 
Zbiórka na ofiary trzęsienia ziemi we Włoszech wyniosła 685,77 zł i 0,30 €. 
Bóg zapłać! 
Dzieci I-komunijne ofiarowały na Misje 630 zł. Bóg zapłać! 
 
W poniedziałek, we wtorek i w środę przypadają Dni Krzy Ŝowe zachęcające 
nas do modlitwy o obfite plony ziemi i o błogosławieństwo BoŜe w pracy. 
Zapraszamy do udziału! 
 
W piątek początek nowenny do Ducha Świętego przed Uroczystością Ze-
słania Ducha Świętego 
 
Trwa remont dachu naszego kościoła. Prosimy o nie przechodzenie przez 
ogrodzony sektor i nadal prosimy o modlitwy o szczęśliwy przebieg 
wszystkich prac! 
 
W piątek (22.05.) zapraszam na spotkanie po Mszy św. młodzieŜowej rodzi-
ców kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 
 
W najbliŜszą sobotę zapraszam na godz. 9:00 do pomocy przy sprzątaniu 
strychu naszego kościoła 
 
Serdeczne podziękowania składamy panom: Dariuszowi i Grzegorzowi 
Grabowskim za wywóz popiołu; Henrykowi Drzyzga za pocięcie drewna, 
Herbertowi Pawlik za prace przy podjeździe. Bóg zapłać! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny i Łamigłówek. W Gościu Niedzielnym polecamy 
relację z pielgrzymki Ojca Św. do Ziemi Świętej  
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. Annie Świerc 
i p. Oldze śołnierczyk składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜe-
go błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kraszewskiego: Brygidę 
Kurczyk, Urszulę Ozimek, Barbarę Fiedler i Urszulę Grabowską. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

20/2009 


