
Porządek NaboŜeństw 
od 24.01. do 31.01.2010 r. 

Niedziela  24.01.  III zwykła 
  7:30   Für + Józef Drzymała (von Nachbarn) 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Za + Ŝonę i matkę Urszulę z ok. ur., ++ rodziców, teściów, brata, szwagra oraz ++  
   z pokr. 
17:15   Nieszpory 
18:00  Za + Jana w 7 r. śm., i jego Ŝonę ElŜbietę 
 
Poniedziałek  25.01.  Nawrócenie św. Pawła, św. 
  7:00 Do Miłosierdzia BoŜego, dziękczynno-błagalna w int. 2 rodzin 
 
Wtorek  26.01.  śś. Tymoteusza i Tytusa, bpów. wsp. 
15:00  Do Op. B. z podz. za odebrane łaski , z prośbą o dalsze, zdrowie z ok. 65 r. ur.  
  p. Franciszka Spałek oraz za ++ rodziców Paulinę i Teodora i brata Józefa 
17:00   Za + córkę Annę Naumann w 2 r. śm., ojca Alfonsa Niwergol, matkę Jadwigę 

Smieszkoł, zaginionego ojca Pawła Smieszkoł, szwagra Henryka Ochmann oraz ++ 
z rodziny 

 
Środa  27.01.  bł. Jerzego Matulewicza, bpa, wsp. 
17:00  Za + ojca Franciszka w 20 r. śm., matkę Gertrudę, rodziców Jana i Annę Krupka, 

ciotkę Marię, 3 braci, szwagrów, siostry, bratową oraz ++ z pokr. Szaton i Krupka 
(Msza Św. szkolna) 

 
Czwartek  28.01.  św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dr K., wsp. 
17:00  Za + męŜa i ojca Henryka Ochmann w I r. śm., jego rodziców Pawła i Annę, braci 

Reinholda i Pawła, rodziców Pawła i Jadwigę, dziadków Annę i Piotra Mocny, Annę 
Naumann, Irenę Rathmann oraz ++ z rodzin Kania, Bronder, Drysch i Niwergol 

 
Piątek  29.01.   
17:00   Za + męŜa i ojca Eryka, jego rodziców Jadwigę i Wilhelma, rodziców Gertrudę  
   i Karola, szwagierkę, 3 szwagrów oraz ++ z pokr. z obu stron (Msza Św. młod-

zieŜowa) 
 
Sobota  30.01.   
  8:00  Do Op. B. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą w int. rodziny 

Schatton oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci 
15:00  Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę BoŜą na dalsze lata dla męŜa Gerarda 

Mańczyk z ok. 50 r. ur. 
 
 
17:30  NaboŜeństwo maryjne 
18:00  …………………….…………………….…………………….……………… 
 
Niedziela  31.01.  IV zwykła 
  7:30   Für + Ehemann u. Vater Theodor Rock, seine Eltern Josef u. Franziska, Schwieger-

eltern Lorenz u. Margarette Moj u. alle ++ aus der Verwadtschaft beiderseits 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00  …………………….…………………….…………………….……………… 
17:15   Nieszpory 
18:00  Za ++ rodziców, Ŝonę i teściów 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

04(846) 24.01.2010 – 31.01.2010 

 
RECEPTA NA CODZIENNO ŚĆ 

 
W poniedziałek, 25 stycznia br., przypada 10. rocznica odejścia do wieczności 

biskupa Antoniego Adamiuka, wieloletniego biskupa pomocniczego diecezji opolskiej.  
Warto przy tej okazji przypomnieć sylwetkę jednego z naszych Pasterzy.  

Biskup Antoni Adamiuk naleŜał do pionierskiego pokolenia kapłanów archidie-
cezji lwowskiej, którzy po zakończeniu wojny związali swe Ŝycie ze Śląskiem Opol-
skim  
i współtworzyli nową rzeczywistość Państwa i Kościoła. Urodzony 18 grudnia 1913 r. 
w Stanach Zjednoczonych, w Pensylwanii, wnet, jeszcze przed wybuchem I wojny 
światowej wrócił z matką do Polski, do rodzinnych stron koło Tarnopola. Święcenia 
kapłańskie przyjął 18 czerwca 1939 r. w katedrze lwowskiej z rąk arcybiskupa Bolesła-
wa Twardowskiego. Ks. Antoni Adamiuk przybył na Śląsk Opolski latem 1945 r. 
i w lipcu tego roku osiedlił się w Głubczycach, gdzie został katechetą w gimnazjum 
i liceum oraz obsługiwał parafie w Szonowie i Klisinie, w których osiedlili się ludzie 
z jego dawnej parafii - Buska. W 1946 r. został dziekanem dekanatu głubczyckiego. 
Ksiądz Biskup  Franciszek Jopa mianował go wizytatorem nauki religii, w rok później 
konsultorem diecezjalnym oraz — po śmierci ks. rektora Jana Tomaszewskiego — 
profesorem pedagogiki i katechetyki w naszym WyŜszym Seminarium Duchownym. 
W 1961 r. został kanclerzem Kurii. Organizował teŜ kursy katechetyczne dla świeckich 
i sióstr zakonnych, by wspierali kapłanów w ich katechetycznych zajęciach. W tym teŜ 
czasie opracował znany szeroko nawet poza granicami naszej diecezji „Mały Kate-
chizm" czyli przygotowanie do I spowiedzi i Komunii Św., „Historię Biblijną" oraz 
„Katechizm" dla dorosłych. Wiele pokoleń naszych diecezjan na tych podręcznikach 
uczyło się w minionych latach podstaw wiary świętej. 

Dnia 7 czerwca 1970 r. ogłoszona została nominacja ks. Antoniego Adamiuka na 
biskupa pomocniczego diecezji opolskiej po śmierci ks. biskupa Henryka Grzondziela. 
Uroczysta konsekracja biskupia miała miejsce w katedrze opolskiej w niedzielę 5 lipca 
1970 r., a głównym konsekratorem był biskup F. Jop. Odtąd posługa biskupia związana 
przede wszystkim z wizytacjami parafii, udzielaniem sakramentu bierzmowania, spra-
wowaniem róŜnorodnych uroczystości w parafiach wypełniała Ŝycie biskupa Antonie-
go. Chętnie podejmował się róŜnorodnych posług w myśl swojego zawołania biskupie-
go „Fiat voluntas Tua - niech się staje wola BoŜa". Cenił sobie Ŝywy kontakt z wierny-
mi. Umiał rozmawiać takŜe z ludźmi niechętnymi Kościołowi i religii. Zaszczepiał 
w kazaniach miłość do tradycji historycznej i katolickiej, przestrzegał przed wynisz-
czaniem narodu przez systemy totalitarne. Na forum Episkopatu był członkiem Komi-
sji Katechetycznej, do Spraw Trzeźwości oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Mimo 
przejścia w 1989 r. w stan spoczynku nadal — o ile siły mu pozwalały — aktywnie 
uczestniczył w Ŝyciu diecezji. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w piątek, 
28 stycznia 2000 r. 

 



OPOWIADANIE : 
 
Sklep 
Pewnemu chłopcu śniło się, Ŝe wszedł do ogromnego sklepu, w któ-

rym za ladą stał anioł. 
Co tutaj sprzedajecie? – zapytał chłopiec. 

– Wszystko, czego pan sobie tylko zaŜyczy – odparł uprzejmie anioł. 
Chłopiec zaczął więc wymieniać: 

– Chciałbym zakończenia wszystkich wojen na całym świecie więcej 
sprawiedliwości dla wykorzystywanych, tolerancji i Ŝyczliwości dla ob-
cych, więcej miłości w rodzinach, pracy dla bezrobotnych, głębszego po-
czucia wspólnoty w Kościele i... i... 

Anioł przerwał: 
– Przykro mi, proszę pana, ale widocznie źle mnie pan zrozumiał. My 

nie sprzedajemy owoców, lecz jedynie nasiona. 
Nawet największe, najpotęŜniejsze drzewo bierze swój początek z ma-

łego nasionka. Twoja dusza jest ogrodem, w którym zostały zasiane 
ogromne dzieła i najwaŜniejsze wartości. 

Czy pozwolisz im wyrosnąć? 
 

 
KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 

 
Co to jest wolność? 
Wolność to moc podjęcia działania lub zaniechania go. W ten sposób 

sam człowiek decyduje o spełnieniu zamierzonych czynów. Wolność 
osiąga właściwa sobie doskonałość wtedy, gdy zwraca się ku Bogu, Naj-
wyŜszemu Dobu. 

 
Dlaczego Bóg dał nam wolność? 
Bóg stwarzając człowieka, „zostawił go własnej mocy rozstrzyga-

nia” (Syr 15,14), by mógł dobrowolnie przylgnąć do Stwórcy, osiągając  
w ten sposób błogosławioną doskonałość. 

 
Co dla człowieka oznacza być wolnym? 
Wolność nadaje czynom rzeczywiście ludzki charakter. Czyni istotę 

ludzką odpowiedzialną za działania, których dokonuje z własnej woli. To, 
co człowiek uczynił w sposób wolny, przynaleŜy do niego niczym wła-
sność. 

Dzisiaj III niedziela zwykła. Zapraszamy na nieszpory o godz. 17:15. 
Kolekta przeznaczona na remont dachów wyniosła 4.101,18 zł i 10 €. 
Zbiórka  na ofiary trzęsienia ziemi na Haiti wyniosła 2.060,00 zł 0,55 €. Bóg 
zapłać! 
 
W następną niedzielę kolekta na ubezpieczenie budynków kościelnych 
 
Rodzina róŜańcowa zaprasza swoich członków oraz chętnych do przyłącze-
nia się na spotkanie kolędowe oraz Jasełka przedszkolaków o godzinie 
15:00 do salki parafialnej. Proszę przynieść ze sobą Drogę do Nieba! 
 
W poniedziałek święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła i zakończenie  
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.  
 
We wtorek obchodzimy X Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. 
 
Przepraszamy za błąd w bilansie „Caritas” za 2009 rok, w pozycji przychód 
podpunkt (SprzedaŜ ciast i pierników z Niedzieli Dobrej KsiąŜki) zamiast 
sumy 680 zł powinna być 1.687,00 zł. 
 
Zaproszenie na koncert do Kielczy, ”Cztery Pory Roku w Zabytkowej Cha-
cie”, niedziela 31.01. 2010, godz. 15:30 

 
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić Magdalena Bereziuk  
z Kolonowskiego i Dariusz Joszko z Krasiejowa (zap. I) 

 
Serdeczne Bóg zapłać p. Dariuszowi Grabowskiemu za odśnieŜenie placu 
kościelnego oraz cmentarza. 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny oraz Drogi do nieba. 

 
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie 
p. Otylii Stefan, Karolowi Wacławczyk, RóŜy Pałek składamy jak 
najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na 
dalsze lata!!! 
 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Opolskiej: Felicję 
Gwiosda, Joannę Świerczok, RóŜę Maks, Monikę Lempa.  

Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

04/2010 


