
Porządek NaboŜeństw 
od 01.01. do 08.01.2012 r. 

Niedziela  01.01. Uroczystość BoŜej Rodzicielki 
  7:30  Für die Wohltäter des Pfarrhauses und der Pfarrgemeinde 
10:00  Za Ŝyjących i ++ parafian 
17:15  NaboŜeństwo o pokój 
18:00  Do Anioła StróŜa o opiekę i zdrowie w int. rocznego dziecka Lucas Pyttlik oraz 

o bł. BoŜe w rodzinie i rodzinach chrzestnych 
 
Poniedziałek  02.01. św. Bazylego i Grzegorza, bpa i dra Kościoła, wsp. 
  7:00  1. Za ++ rodziców Franciszkę i Piotra, ElŜbietę i Wiktora, + brata Gerharda oraz ++ 

z pokr. z obu stron 
  2. Za + męŜa i ojca Franza, ++ rodziców, teściów, szwagrów Pawła i Jerzego, Hil-

degardę i Gilberta oraz ++ pokr. z obu stron 
 
Wtorek  03.01. 
  7:00  1. Za wszystkich darczyńców i ofiarodawców naszego klasztoru sióstr Karmelita-

nek 
  2. W pewnej intencji 
 
Środa  04.01. 
  7:00  1. ……………………………. 
  2. ……………………………. 
 
Czwartek  05.01. 
  7:00  Za + córkę Annę Naumann z ok. urodzin oraz wszystkich ++ z rodziny i pokr. 
 
Piątek  06.01. Uroczystość Objawienia Pańskiego 
  7:30  Za + matkę Annę 20 r. śmierci, + ojca Wilhelma, + męŜa Józefa, ++ 2 synów, te-

ściów Jadwigę i Herberta oraz ++ z pokr. 
10:00  Za ++ dziadków Florentynę i Karola, ++ 2 siostry zakonne oraz ++ z pokr. 
15:00  Jasełka przygotowane przez s. Adalbertę i dzieci 
18:00   Za + męŜa, ojca i dziadka Piotra Kampa z ok. urodzin, ++ rodziców Irmgardę 

i Jana, + ojca Pawła Kaszuba, ++ dziadków oraz ++ z pokr. Kampa, Kaszuba i Stei-
nert 

 
Sobota  07.01. 
  8:00  Za + ojca Wincentego w r. urodzin, + matkę Martę, + siostrę Edytę oraz ++ z pokr. 
17:30  NaboŜeństwo maryjne 
18:00  Za ++ rodziców Henryka i Hildegardę Klamer, + męŜa Ryszarda, ++ dziadków 

i teściów oraz wszystkich ++ z rodzin Koprek, Klamer 
 
Niedziela  08.01. Święto Chrztu Pańskiego 
  7:30  Für ++ Zofia u. Leon Kruk, ihre Söhne: Boguslaw u. Jerzy, seine Ehefrau Renata, 

++ Eltern Rosa u. Franz Smieskol, + Pfr. Jerzy Obst, ++ Großeltern u. Verwandte 
aus den Familien Kruk, Smieskol, Klimas u. Obst 

10:00  Do BoŜej Op. przez wst. Niepokalanego Serca Maryi z podz. za odebrane łaski 
z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 50 r. urodzin Herberta Pawlik 

17:15  Nieszpory 
18:00  Za + męŜa, ojca i dziadka Ludwika 8 r. śmierci, ++ rodziców Weronikę i Francisz-

ka oraz ++ z pokr. 

Nasza Kolonowska 

Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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NOWY ROK 

 
Stajemy u progu Nowego Roku bogat-

si o doświadczenia czasu, który minął, 
a jednocześnie pełni zamiarów, planów 
i marzeń o czekającej nas przyszłości. To 
dobry czas, by na nowo spojrzeć na swoje 
Ŝycie, by podjąć wysiłek – jeśli to koniecz-
ne i potrzebne – ustawienia na nowo hie-
rarchii wartości, w oparciu o którą budo-
wać będziemy naszą codzienność. Anioło-
wie śpiewali przy narodzeniu Jezusa: 
„Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”. W tym jed-
nym zdaniu jest zawarte wskazanie, jak ową hierarchię ustawić, jak w konsekwencji 
naśladować Maryję, BoŜą Rodzicielkę. 

Najpierw słychać u stóp Dzieciny słowa: „Chwała na wysokości Bogu…”. Jest 
to wezwanie do umieszczenia Boga w centrum własnego Ŝycia. Jeśli Stwórca jest 
w Ŝyciu człowieka na swoim, czyli najwaŜniejszym miejscu, Ŝycie staje się pełniej-
sze, twórcze, przeniknięte BoŜym Duchem. Maryja przez całe Ŝycie dokonywała 
swoistej intronizacji Boga we własnym sercu. Zgoda Matki BoŜej na trudną Wolę 
Boga ukazała całą Jej „filozofię Ŝyciową”: Bóg najwaŜniejszy, a Oto Ja, SłuŜebnica 
Pańska. 

Aniołowie wielbiąc Boga przy Ŝłóbku, mówili takŜe: „…a na ziemi pokój lu-
dziom dobrej woli”. Oprócz ustawienia Boga w centrum Ŝycia ludzkiego waŜny jest 
takŜe drugi człowiek. W tym ewangelicznym budowaniu właściwej hierarchii war-
tości nie moŜe zabraknąć miejsca dla słuŜby, która niesie pokój. MoŜna go wprowa-
dzać jedynie wtedy, gdy człowiek jest nastawiony na dobro spotykanych osób. Ma-
ryja przez całe Ŝycie ukazywała innym, iŜ Bóg w centrum Ŝycia ludzkiego 
„przymusza” do bycia „dla”. Jej wszystkie wybory Ŝyciowe były skierowane na 
pomoc człowiekowi. Pielęgnowała w sobie wraŜliwość na potrzeby innych. 

śyczę więc wszystkim Drogim Parafianom na progu Nowego 2012 Roku, 
by wpatrując się w przykład Maryi, otwierali kaŜdego dnia swojego serca na wolę 
Boga, zapraszali go do swojej codzienności, by doświadczać Jego łaski i miłości. 
Miłość zaś, będąca darem NajwyŜszego, niech owocuje w naszych rodzinach, 
wspólnotach nauki i pracy i w całej naszej parafii dobrocią, wzajemnym szacun-
kiem i Ŝyczliwością. 



2011 
- W Ŝyciu Kościoła Powszechnego wydarzeniem była beatyfikacja papieŜa Jana Pawła 
II w dniu 1 maja. 
- W Ŝyciu naszej parafii wydarzeniem był wyjazd, po 8 latach posługi, ks. proboszcza 
Joachima Pohl na misje do Peru. 
 
- Statystyka Roku Pańskiego 2011, w nawiasie podano dane z 2010 roku. 
♦ sakrament chrztu św. udzielono 13 osobom (19) 
♦ pogrzebów było 18 (20) 
♦ sakramentu małŜeństwa udzielono 18 parom (20) 
♦ do I Komunii św. przystąpiło 25 dzieci (19) 
♦ sakramentu bierzmowania biskup udzielił 18 osobom (25) 
♦ z komunią św. w kaŜdy I piątek miesiąca kapłan odwiedził ok. 40 chorych. W kaŜdą 

niedzielę szafarze Komunię św. zanosili do ok. 10 chorych. 
 
- Stan kasy parafialnej: 
♦ Na remont dachu klasztoru: 
- lokata - 30.000 zł 
- konto - 30.822 zł 
♦ Na koncie parafii: 6.348 zł 
 
♦ Za ofiarność na rzecz naszej parafii, wspieranie wszelkich dzieł Kościelnych, diece-

zjalnych, parafialnych - Bóg zapłać. 
♦ Za wszelki trud, prace, poświęcony czas dla wspólnej sprawy utrzymania i funkcjo-

nowania naszej parafii - Bóg zapłać. 
 

Z przymruŜeniem oka: 

Pomocy! Proszę o pomoc. Potrzebuję wyczerpującej odpowiedzi. Z góry dziękuję. Ja-
kiś czas temu zacząłem podejrzewać swoją Ŝonę o zdradę. Skąd się dowiedziałem. No 
bo zachowywała się typowo dla takich sytuacji. Gdy odbierałem telefon w domu, po 
drugiej stronie odkładano słuchawkę. Miała często spotkania z koleŜankami, niespo-
dziewane wyjścia na kawę czy po ksiąŜkę. Na pytanie "z kim z naszych wspólnych 
znajomych się spotyka", odpowiadała, Ŝe są to nowe przyjaciółki i ja ich nie znam. 
Zazwyczaj czekam na taksówkę, którą ona wraca do domu, jednak Ŝona wysiada kilka-
set metrów wcześniej i resztę drogi idzie na nogach, tak Ŝe nigdy nie widzę jakim sa-
mochodem przyjeŜdŜa i z kim. Przez cały ten czas nie mogłem się zdecydować, 
by porozmawiać z nią o tym wszystkim. Pewnie nie dowiedziałbym się prawdy, gdyby 
nie przypadek. Pewnej nocy Ŝona niespodziewanie gdzieś wyszła. Ja się zainteresowa-
łem, Ŝe coś nie tak. Wyszedłem na zewnątrz. Postanowiłem schować się za naszym 
samochodem, skąd był doskonały widok na całą ulice, co pozwoliłoby mi zobaczyć, do 
jakiego samochodu wsiądzie. Kucnąłem przy swoim wozie i nagle z niepokojem za-
uwaŜyłem, Ŝe tarcze hamulcowe przy przednich kołach mają jakieś brunatne plamy, 
podobne do rdzy. I na tym polega ten mój straszny problem i moje wołanie o pomoc 
kogoś kto na tym się zna. Proszę mi odpowiedzieć, czy ja mogę jeździć z takimi tarcza-
mi hamulcowymi, czy trzeba je stoczyć? JeŜeli natomiast trzeba ja wymienić, to czy 
moŜna zamontować tańszy zamiennik, a nie oryginalne, a jeŜeli tak, to które najlepiej? 

Dziś Nowy Rok. Msze św. jak w kaŜdą niedzielę, o godz. 17:15 NaboŜeństwo 
o pokój. Kolekta na cele kurii i seminarium 
 
W piątek Uroczystość Objawienia Pańskiego. Błogosławieństwo kadzidła, kredy 
i wody po Mszy św. o godz. 10:00. O godz. 15:00 w kościele Jasełka przedstawione 
przez uczniów naszej szkoły. Kolekta na cele misji. Gościem będzie i kazania na 
Mszach wygłosi ks. prałat Wolfgang Globisch. 
 
W przyszłą niedzielę Świętu Chrztu Pana Jezusa. Koniec okresu BoŜego Narodze-
nia. Na kazaniu refleksja po kolędowa. Kolekta będzie to ofiara kolędowa. Część 
przeznaczona na potrzeby zakonu werbistów oraz część na potrzeby naszej parafii. 
 
Spotkań i Mszy św. dla dzieci i młodzieŜy w tym tygodniu nie będzie. 
 
Bóg zapłać za wszelkie modlitwy, Ŝyczliwość, dobre słowa. Bóg zapłać za wszystkie 
świąteczne Ŝyczenia. Dla wszystkich parafian nadeszły Ŝyczenia od: siostry prowin-
cjalnej zakonu Karmelitanek, przewodnika pielgrzymki opolskiej ks. Marcina Ogiol-
dy, z parafii Hochdahl i Wolfsgraben oraz telefoniczne od ks. proboszcza Joachima 
Pohl. 
 
Bóg zapłać o. Adamowi za pomoc duszpasterską w naszej parafii. 
 
Bóg zapłać za złoŜone ofiary w okresie świątecznym. W I święto na potrzeby naszej 
parafii, w II święto do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu, na Pasterce 1.590 
zł i 3,90 € na Fundusz Obrony śycia oraz w II święto na potrzeby sióstr Karmelita-
nek 3.979 zł i 18,62 €. 
 
Ojcowie franciszkanie zapraszają do nawiedzenia pięknej szopki w Borkach 
Wielkich . Plan spotkań róŜnych grup podany jest w gablotce. 
 
Do nabycia (w zakrystii): Stadt Gottes, Weite Welt, Pico. W tym tygodniu Gościa 
Niedzielnego nie będzie. 
 
Bp pomocniczy diecezji opolskiej Jan Kopiec został mianowany biskupem ordyna-
riuszem diecezji gliwickiej. 
 
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: s. Mirosławie i p. Helenie 
Drzymała składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa 
i zdrowia na dalsze lata!!! 
 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Opolskiej: Ewę Dzikowską, Joan-
nę Lewandowską, Gabrielę Zientek i Marię Drzyzga. Bóg zapłać! 
 

Trwa Wizyta Duszpasterska 
K + M + B + 2012 

01/2012 


