
Porządek NaboŜeństw 
od 15.05. do 22.05.2011 r. 

Niedziela IV Wielkanocy  15.05.   
  7:30  Als Dank für erhaltene Gnaden u. Bitte um weiteren Gottes Schutz u. Gesundheit in der 

Familie u. für die ++ Eltern beiderseits 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00  Za + matki Wiktorię i Johannę, siostrę Anielę, rodziców Gertrudę i Leona, szwagierkę 

ElŜbietę, szwagra Ernesta oraz za ++ z pokr. 
17:15  NaboŜeństwo maryjne 
18:00  Za Ŝyjących i ++ Parafian 
 
Poniedziałek  16.05.  św. Andrzeja Boboli, prezb. i m. patrona Polski, ur. 
  6:45  Za ++ rodziców Julię i Józefa, ich rodziców, rodzeństwo, szwagra Józefa oraz ++ 

z pokr. 
17:30  NaboŜeństwo majowe 
 

Wtorek  17.05   
17:30   NaboŜeństwo majowe 
18:00   Za + syna ks. Huberta Mańczyk 
 
Środa  18.05.   
17:00  Za + babcię Annę Mocny z ok. ur., jej męŜa Pawła, rodziców Jadwigę i Pawła Smiesz-

koł, ojca Alfonsa Niwergol, córkę Annę Naumann oraz za ++ z rodzin Ochmann, 
Smieszkoł, Mocny, Rogowski, Naumann i Pasieka 

17:45  NaboŜeństwo majowe 
 

Czwartek  19.05.   
14:00  Do Op. BoŜej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe i dalszą opiekę 

dla pp. Olgi i Władysława śołnierczyk z ok. 60 r. poŜycia małŜeńskiego 
17:30  NaboŜeństwo majowe 
18:00  Do Anioła StróŜa za roczne dziecko Paulinę Leja oraz o zdrowie i bł. BoŜe w rodzinie 
 
Piątek  20.05.   
17:00  RóŜaniec w int. dzieci i młodzieŜy 
17:30  NaboŜeństwo majowe 
18:00  Za ++ rodziców Józefa i Annę Lempa, ich rodziców z obu stron, braci Henryka i Piotra, 

siostrę ElŜbietę, ciocię Luzie, zaginionego wujka Ryszarda Kandora, teściów Mikołaja 
i Gertrudę Dombek, szwagra Alfreda, szwagierkę Małgorzatę oraz ++ z pokr. 

 
Sobota  21.05.  św. Jana Nepomucena, prezb. i m., wsp. 
  8:00  Za + Eryka Fiedler (od sąsiadów) 
16:00  Przez wstaw. św. Floriana za Ŝyjących i ++ straŜaków z OSP Kolonowskie 
 
 
17:30  NaboŜeństwo maryjne 
18:00  Do Op. B. przez wstaw. MB N. Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą 

opiekę BoŜą, zdrowie i bł. BoŜe z ok. 25 r. ślubu 
 

Niedziela V Wielkanocy  22.05.   
  7:30  Für ++ Eltern Rochus u. Maria, + Hubert Spallek, seine  Eltern Gertrud u. Karl, + Wil-

helm, Bruder Józef und seine Ehefrau 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00  Za + męŜa i ojca Leonarda Spałek w m-c po śm. 
15:00  NaboŜeństwo maryjne 
18:00  Za + Ŝonę, rodziców i teściów 

Nasza Kolonowska 

Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

20(912) 15.05.2011 – 22.05.2011 

 
Recepta na codzienność 

 
Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. 
Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; 

woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. 
 
 W IV Niedzielę Wielkanocną Kościół stawia 
nam przed oczy postać Chrystusa jako Dobrego 
Pasterza. Na Dobrego Pasterza moŜna spojrzeć kla-
sycznie. Przez pryzmat urokliwego obrazka: Jezus - 
Dobry Pasterz - trzyma owieczkę, przytulając ją do 
serca lub przewieszając przez szyję. Gdy jednak 
uwaŜnie i sercem wsłuchujemy się w Ewangelię 
o Dobrym Pasterzu, uderza coś innego. To po 
pierwsze Miłość Dobrego Pasterza jako stawanie 
przy stadzie owiec, aby je ochronić przed wilkami 
i po drugie etos owcy, słuchającej głosu Pasterza. 
Miłość Pasterza nie nasuwa Ŝadnych wątpliwości, 
zaś pragnienie przynaleŜności do stada owiec, wy-
maga postawienia sobie wielu pytań: czy ja rzeczy-
wiście słucham głosu mojego Pasterza?, kto jest 
moim pasterzem?, kogo słucham i za kim idę?, czy aby przypadkiem nie słucham 
tych, którzy więcej obiecują, mniej wymagają lub ładniej mówią?, czy nie naleŜę 
raczej do grupy tych, którzy „odrzucili Słowo BoŜe”, bo było ono niewygodne 
i zbyt wymagające, czy nie przestraszyłem się faktu, Ŝe wymagania Chrystusa 
miałyby dla mnie zbyt daleko idące konsekwencje i musiałbym zrezygnować 
z niektórych nałogów, grzechów?, czy opowiedzenie się radykalne po stronie 
Chrystusa nie byłoby dla mnie równoznaczne z radykalnym opowiedzeniem się 
przeciwko “pasterzom i mistrzom tego świata”? A to czasami drogo kosztuje. 
 Takich pytań moŜna by mnoŜyć wiele i kaŜdy z nas moŜe ich sobie posta-
wić znacznie więcej. WaŜniejsze jednak od postawionych pytań jest szczere 
i uczciwe poszukiwanie odpowiedzi. A te, nie zawsze są dla mnie wygodne. Bo 
trzeba by było czasami przestać zgadzać się z kaŜdym dla świętego spokoju, bo 
trzeba by umieć powiedzieć głośno i stanowczo: To jest złe i nieuczciwe! Bo być 
z Chrystusem to bardzo często znaczy być pod prąd i przeciwko tłumom. Czy jed-
nak dla wygód Ŝycia doczesnego nie wykluczam sam siebie z Jego stada? 



Zegar słoneczny 
 
Pewien wschodni monarcha przywiózł z podróŜy na Zachód zegar słoneczny dla 
swoich poddanych, którzy nie umieli jeszcze rozróŜniać godzin. 
Prezent zupełnie przemienił Ŝycie mieszkańców królestwa. Wszyscy poddani patrząc 
na zegar bardzo szybko nauczyli się dzielić dzień na godziny i odmierzać czas. Stali 
się punktualni, porządni, staranni, moŜna było polegać na ich słowie. I tak po kilku 
latach zaczęli Ŝyć w komforcie i dobrobycie. 
Kiedy monarcha umarł, jego dobrzy i szczęśliwi poddani postanowili wznieść mu 
pomnik. 
PoniewaŜ zegar słoneczny stał się dla nich symbolem tego, jak dobry był król, i źró-
dłem ich dobrobytu, zdecydowali, Ŝe dookoła niego zbudują wspaniałą świątynię 
przykrytą złotą kopułą. 
Kiedy świątynia była juŜ gotowa i złota kopuła przykryła zegar, okazało się, Ŝe pro-
mienie słoneczne nie miały moŜliwości, aby do niego dotrzeć. 
Ten drobny cień, który – dzięki słońcu – odmierzał czas dla mieszkańców królestwa, 
oczywiście zniknął, wraz z punktem orientacyjnym tworzonym przez sam zegar. 
Niektórzy mieszkańcy znowu zaczęli być niepunktualni, inni mało dokładni, a jesz-
cze inni zapomnieli o staranności. KaŜdy robił, co chciał, bez zwracania uwagi na to, 
co robili inni. Całe królestwo pogrąŜyło się znów w niedostatku. 
Czy i my nie robimy dziś tego samego? Czy nie staramy się zamknąć Boga 
w czymś w rodzaju muzeum lub czy nie czynimy z Niego jedynie stróŜa cmenta-
rzów! 
 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 
Co chce powiedzieć Kościół, gdy wyznaje: „Wierzę w Ducha Świętego”? 
Wierzyć w Ducha Świętego oznacza wyznawać, Ŝe Duch święty jest jedną z Osób 
Trójcy Świętej, współistotny Ojcu i Synowi, i „z Ojcem i Synem wspólnie odbiera 
uwielbienie i chwałę”. Duch został wysłany „do serc naszych” (Ga 4,6), abyśmy 
mogli otrzymać nowe Ŝycie dzieci BoŜych. 
 
Dlaczego posłanie Syna i Ducha Świętego jest wspólne i nierozdzielne? 
W niepodzielnej Trójcy Świętej Syn i Duch Święty są odrębni, ale nierozdzielni. Od 
początku aŜ do końca czasów, kiedy Ojciec posyła Syna, posyła zawsze swojego 
Ducha, który nas jednoczy w wierze, abyśmy mogli jako przybrani synowie nazywać 
Boga „Ojcem” (Rz 8,15). Duch Święty jest niewidzialny, lecz poznajemy Go po-
przez Jego działanie, gdy objawia nam Syna i kiedy działa w Kościele. 
 
Jakie są imiona i określenia Ducha Świętego? 
„Duch Święty” jest imieniem własnym trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Jezus nazywa 
Go jeszcze: Parakletem (Pocieszycielem) i Duchem Prawdy. Nowy Testament nazy-
wa Go takŜe: Duchem Chrystusa, Pana, Boga, Duchem chwały, obietnicy. 

Dzisiaj obchodzimy Niedzielę IV Zmartwychwstania Pańskiego. 
Dziś Światowy Dzień Modlitw o Powołania; rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powo-
łania do SłuŜby w Kościele. Gościmy w naszej Wspólnocie Parafialnej kleryków z nasze-
go WSD w Opolu. 
Zapraszam na naboŜeństwo majowe i powołaniowe o godz. 15:00. Po naboŜeństwie 
spotkanie kleryków z młodzieŜą w salce. Zapraszamy! 
 
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na nagłośnienie. Bóg zapłać! 
 
Zapraszamy na naboŜeństwa majowe! 
 
W sobotę od godz. 17:00 w salce zbiórka plastikowych nakrętek. 
 
Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na budowę nowego kościoła w Zdzieszo-
wicach. Bóg zapłać! 
 
W dniach od 6 do 10.07.2011 odbędzie się pielgrzymka na Litwę organizowana przez 
ks. Henryka Pocześnioka. Szczegóły w gablotce. 
 
Serdeczne podziękowania składamy panom Adamowi i Grzegorzowi Grabowskim za 
wywóz popiołu oraz Paniom za pielęgnację rabatek przy MB Fatimskiej, św. Józefie 
i placu kościelnym. Bóg zapłać! 
 

Stan wpłat na remont dachu klasztoru 
liczba deklaracji: 202 osób 
kwota zadeklarowana: 60.482,18 zł 
gotówka wpłacona na dzień 30.04.2011: 30.297,18 zł  
 
Caritas parafialny organizuje w dniu 31 maja 2011r. wycieczkę do Klasztoru Cyster-
sów w Henrykowie i do Arboretum w Wojsławicach. Wyjazd o godz. 7:00 - powrót 
o 20:00. Odpłatność: 40 złotych (w autobusie). W programie równieŜ majówka w plene-
rze. Zapisy u p. G. Piaszczyńskiej (tel. 774611201) lub p. S. Owsiak (tel. 774611481). 
Zapraszamy szczególnie wszystkie grupy parafialne. 
 

Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Martyna Musiała ze Staniszcz Wiel-
kich i Dariusz Mirek z Kolonowskiego (zap. III ) 

 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, 
 

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

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Hr. Colonny: Urszulę Miksa, Brygidę 
Rolik, Dorotę Rozik i RóŜę Rulof. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 
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