
Porządek Nabożeństw 

Od 22.04. do 29.04.2012 r. 

 

Niedziela III Wielkanocy  22.04. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für + Mutter Anna, Väter Piotr u. Alfred, Ehemann Gerhard, Schwiegereltern Anna 

u. Jan, Großeltern, Schwäger, Schwägerinnen u. ++ aus der Verwandtschaft beiderseits 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 W int. powołań kapłańskich i zakonnych z naszej parafii 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 Za ++ rodziców Annę i Pawła, Cecylię i Wiktora, + 2 siostry, 4 braci oraz ++ z pokr. 

 

Poniedziałek  23.04.. św. Wojciecha, .bp. i m. ur. 

  7:00 Za ++ rodziców Paulinę i Johanna, Johannę i Kleofasa, 3 braci, bratową, szwagra oraz ++ 

z pokr. 

 

Wtorek  24.04. 

18:00 O bł. Boże, dary Ducha św., pomoc św. Stanisława Kostki w ich realizacji dla kandyda-

tów do Bierzmowania 

 

Środa  25.04. św. Marka, Ew., święto 

17:00 Za + żonę i matkę Annę z ok. urodzin 

 

Czwartek  26.04. 

18:00 Za ++ męża i ojca Jerzego Wałaszek, siostrę Marię, Gintra, Renatę oraz ++ rodziców, 

teściów i wszystkich z rodziny 

 

Piątek  27.04. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą w rodzinach Ziaja, Tarara 

i Sprancel 

 

Sobota  28.04. 

  8:00 Za + matkę Katarzynę z ok. urodzin, ++ ojca Piotra, męża Tadeusza oraz ++ z rodzin 

Schatton, Szydłowski, Muc, Bartodziej i Klein 

 

17:30 Nabożeństwo maryjne 

18:00 Za + męża i ojca Ryszarda Koprek w 3 r. śmierci 

 

Niedziela IV Wielkanocy  29.04. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Zur Maria Hilf als Dank für erhaltene Gnaden u. mit der Bitte um weiteren Gottes Schutz 

anlässlich des Geburtstages u. Gesundheit für den Enkel Piotr 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 ……………………………………….. 

 Chrzest: Aleksander Józef Chromiec 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 Za ++ Józefa Kupisz 10 r. śmierci, ++  Franciszkę i Konstantego Polczyk, 2 braci Andrze-

ja i Tadeusza 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

17(960) 22.04.2012 – 29.04.2012 
 

 

Jego przykazania 

 

Liturgia Trzeciej Niedzieli Wielka-

nocnej po raz kolejny prowadzi nas do Wie-

czernika, gdzie Zmartwychwstały Jezus uka-

zuje się swoim uczniom. Znowu staje pośród 

nich i pozdrawia ich pełnymi miłości i ciepła 

słowami: „Pokój wam”. Kierując pozdrowie-

nie „Pokój wam” dziś do nas, chce – jak kie-

dyś uczniów -  również nas zapytać o wier-

ność Jego przykazaniom, a więc o praktyko-

wanie naszej wiary w codziennym życiu, 

z czym wiąże się zaproszenie do apostolstwa. 

Często człowiekowi wydaje się, że 

wiara jest jego prywatną sprawą. Mówi się czasem: „przecież to nie powinno 

nikogo obchodzić, czy ja chodzę do Kościoła, czy ja się modlę”. Tymczasem 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewange-

lię”, „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” oraz „Bądźcie moimi świadkami aż 

po krańce ziemi”. Nie zależało Mu więc na prywatyzacji wiary. Jeżeli chciałby, 

aby ludzie zamknęli się ze swoją modlitwą w czterech ścianach swoich domów 

i mieszkań, wówczas nie założyłby Kościoła, który jest wspólnotą ludzi groma-

dzących się wokół Niego na modlitwie. 

Warto to dzisiaj przemyśleć i otworzyć się ze swoją wiarą na innych. 

Warto poczuć się Apostołem Jezusa Chrystusa. A być Apostołem Jezusa Chry-

stusa to świadczyć o Nim, to nie bać się przyznać do tego, że się jest chrześci-

janinem. Nie bać się przyznać do swojej wiary w domu, wśród znajomych, 

w pracy czy w szkole. Wszędzie być chrześcijaninem, a nie tylko tam, gdzie 

jest to wygodne.  

 Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłam-

cą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę 

miłość Boża jest doskonała. Oby i w nas była doskonała miłość Boża. 

 

Sentencja: Św. Jan Maria Vianney- Dusza, która żyje obojętnie, nie myśli 

wcale się z tego wydźwignąć, bo wierzy, że jest w porządku z dobrym Bogiem. 



Parę myśli na Tydzień Biblijny: 

- W historii ludzkości nie ma księgi tak gruntownie przebadanej jak Bi-

blia. 

- Nawet w przybliżeniu żaden inny starożytny manuskrypt nie został tak 

licznie przekazany w dziesiątkach tysięcy odpisów jak pisma Nowego Te-

stamentu. 

- Przekazane przez ewangelistów pisma, zgadzają się w detalach z histo-

rycznymi realiami świata żydowsko-rzymskiego. 

- Ewangelie spisano wkrótce po męce Chrystusa. Może nawet pierwsze 

zapiski słów Jezusa zostały sporządzone już za Jego życia. - A np. pisma 

o Aleksandrze Wielkim powstały czterysta lat po jego śmierci. 

- Jezus wiary to także Jezus historyczny. Archeologia nigdy nie wydobyła 

niczego, co jednoznacznie sprzeciwiałoby się Biblii. 

- Kto oddaje się dzisiaj lekturze Nowego Testamentu, czyta go dokładnie 

tak, jak spisano go przed dwoma tysiącami lat. 

- W żadnym tekście nie znajdziemy ani jednej wskazówki na temat ze-

wnętrznego wyglądu Jezusa. Może w tym milczeniu na temat wyglądu 

Jezusa skrywa się jedna z najmocniejszych wskazówek co do Jego tożsa-

mości, gdyż nie tylko nie da się wymówić imienia Bożego, lecz jest On 

także nie do opisania, niepoznawalny dla człowieka w całym majestacie. 

 

30 kwietnia 2012 roku 

Czuwanie Młodzieży w Jemielnicy 

   19:00  Godzina śpiewu i świadectw 

   20:00  Spotkanie przy herbacie i kołaczu 

   20:30  Adoracja i sakrament pokuty 

   21:00  Msza św. celebrowana przez  

          ks. bp. Andrzeja Czaję. 

Zapraszam naszą młodzież do mobilizacji i zorganizowania się na czuwa-

nie w Jemielnicy. 12 osób może się zapisać w zakrystii na wyjazd naszym 

busem i jednym samochodem osobowym. 

 

1 maja 2012 roku 

Spotkanie Rodzin w Jemielnicy 
   11:00  Procesja ze starego no nowego kościoła 

   11:30  Msza św. celebrowana przez 

         ks. bp. Andrzeja Czaję 

   13:00  Przerwa na posiłek 

   14:00  Sesja nt. Bractw św. Józefa 

   15:00  Nabożeństwo ku czci św. Józefa 

Niedziela III Wielkanocna. Rozpoczyna się Tydzień Biblijny. W ramach Niedzieli Pastoral-

nej gości w naszej parafii wicerektor WSD w Opolu ks. dr Rudolf Nieszwiec. Kolekta prze-

znaczona jest na potrzeby seminarium. O godz. 17:15 Nabożeństwo z modlitwą o powołania. 

 

W środę Msza św. szkolna o godz. 17:00. Po Mszy o 17:45 w salce spotkanie dla uczniów 

2 klasy gimnazjum 

 

W piątek o 18:00 Msza św. szkolna. O 17:00 w salce spotkanie uczniów 1 klasy gimnazjum. 

Po Mszy w salce spotkanie kandydatów do Bierzmowania. O 20:00 w klasztorze czuwanie dla 

młodzieży żeńskiej (szczegóły u s. Adalberty). 

 

W sobotę o 9:30 zbiórka ministrantów ze szkoły podstawowej, o 10:00 zbiórka ministrantów 

z gimnazjum i starszych. Próba kandydatów do I komunii o godz. 11:00. 

 

Przyszła Niedziela IV Wielkanocna. Rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania. O godz. 

17:15 Nabożeństwo z modlitwą o powołania kapłańskie i zakonne. Kolekta na cele naszej 

parafii. 

 

Ofiara złożona na remont dachu w ubiegłą niedzielę: 4.771 zł i 19 €. 

Ogólny stan ofiar złożonych na ten cel to kwota 22.701 zł. Bóg zapłać za ofiary składane pod-

czas zbiórki przed kościołem jak i za wpłaty dokonywane na konto. Bóg zapłać ofiarodawcy, 

który odzyskał i sprzedał złom z miedzi i 1.600 zł ofiarował na remont dachu. 

 

Apel Jasnogórski. Jeśli będą chętni to możemy cyklicznie udawać się, naszym busem, 

do Częstochowy na modlitwę Apelu. Najbliższy wyjazd w czwartek (26.04) o godz. 19:00, 

powrót ok. 23:00. Koszt 13 zł. Zapisy w zakrystii. 

 

Caritas Parafialny i Rodzina Kolpinga organizuje w dniach 30 i 31 maja br. wycieczkę do 

Krakowa. W programie: Kazimierz, rynek, muzeum podziemia, Wzgórze Wawelskie, Tyniec. 

Odpłatność 200 zł. 50% odpłatności należy wpłacić do końca kwietnia, pozostałą część do 

15 maja. Zapisy u p. Grażyny Piaszczyńskiej - tel. 77 4611 201. 

 

Do nabycia: Gość Niedzielny oraz Mały Gość 

 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, życzliwość. Za wykonane prace, rozbiórkę Bożego 

grobu i dekoracji świątecznych. Rodzicom dzieci I komunijnych za konserwację drewnianego 

płotu cmentarza. 

 

Rodzice dzieci I komunijnych proszą wszystkich chętnych, a szczególnie panie z Róż Różań-

cowych o pomoc przy pleceniu wianków w środę 25 kwietnia o godz. 9:00. 

 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Ernestowi Ochman, p. Erykowi 

Kluba, p. Władysławowi Żołnierczyk, p. Florentynie Adamczyk i p. Marcie Mateja skła-

damy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Marię Mirek, Joannę Kosek, 

Mariolę Puszyńską i Lucynę Makusek. Bóg zapłać! 

 

Polecamy w modlitwach „Serce diecezji” - WSD w Opolu 

17/2012 


