
Porządek Nabożeństw 

od 03.02. do 10.02.2013 r. 

 

Niedziela 03.02. IV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für + Schwester Eleonore in 88 Geburstages 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Z ok. urodzin męża i ojca Józefa do Bożej Op. z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie oraz o opiekę 

dla córki przystępującej w tym roku do I komunii  

15:00 Chrzest: Lilianna Rozalia Wilczek 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za + Marię Chrapkiewicz w miesiąc po śmierci 

 

Poniedziałek  04.02. 

  7:00 Za Urszulę Pokora -  zam. od sióstr Karmelitanek 

 

Wtorek  05.02. św. Agaty , dziewicy i męczennicy, wsp. 

17:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Ericha w r. urodzin oraz ++ pokr. 

 

Środa  06.02. św. Pawła Miki i towarzyszy, męczenników, wsp. 

17:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Boże bł., zdrowie w rodzinie Małgorzaty i Klaudiusza 

Konieczko z ok. urodzin 

 

I Czwartek  07.02. 

16:00 Godzina święta 

17:00 Za + męża i ojca Ernesta, ++ matkę Gertrudę, brata Ernesta, bratanka Jana 

 

Piątek  08.02. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za ++ męża i ojca Józefa Leja, matkę Paulinę Steinert z ok. ich urodzin, ++ zaginionego ojca 

Józefa Steinert, Paulinę i Franciszka Leja, synową Beatę Leja, brata Gerharda Steinert, siostrę 

Reginę, szwagra Teodora, Pawła Bronek, ++ pokr. Leja, Steinert, Drzymała 

 

Sobota  09.02. 

  8:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie z ok. 70 r. urodzin oraz o bł. Boże 

w rodzinach dzieci 

——–—————————————–——————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ syna Zygfryda, męża Józefa, rodziców Annę i Wincentego, teściów Marię i Błażeja,  

5 braci, siostrę Marię, bratową Romanę, szwagrów Ewalda, Jana, Rudolfa oraz syna Henryka  

i ++ z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące 

 

Niedziela  10.02. V zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für + Urszula Pokora - von 9 Rosenkranzfamilie 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + Elżbietę Klyszcz  w  po śmierci 

17:30 Nabożeństwo 

18:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie w rodzi-

nie 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

06(1000) 03.02.2013 – 10.02.2013 
 

1000 

 

 Ten tekst powstał na okazję, czy bardziej, na 

uroczystość, wydania 1000 numeru parafialnej gazetki 

„Nasza Kolonowska Rodzina Parafialna”. Dziś jako 

dodatek, niespodzianka, pierwszy numer naszej para-

fialnej gazetki z datą 16 – 26 IX 1993 roku. Kawał 

historii życia parafii, parafian, Kościoła, diecezji, co 

tygodnia kartka A4 zawiera. Pochylamy się nad historią 

z szacunkiem. Piszę, z przymrużeniem oka, tekst na 

okoliczność 1000 numeru. 

 Dawno, dawno temu, ale nie za siedmioma 

wzgórzami, lasami, rzekami, ale Tu, pośród tego lasu, 

tej rzeki, zaczęto pisać. Młodzi pomyślą, że cofamy się 

do czasów gdy chadzały lub biegały sobie luźno dino-

zaury. Tak daleko nie sięgamy. Ale sięgamy do czasów 

sprzed potopu na ziemi opolskiej (1997 roku). Czasów 

sprzed komórek, laptopów. L. Messi miał wtedy lat 6, a S. Szmal lat 15. Zaczęto pisać  

i wydawać w Kolonowskiem - gazetkę. 

 Przed tym faktem, ogłoszenia parafialne, tylko i wyłącznie, były czytane w koście-

le oraz wieszane w gablotce. Ludzie słuchali i zapamiętali. Jak oni to robili? Wiedzieli 

kiedy, co, za kogo? Od dnia wydania pierwszej gazetki, nie tylko, że słyszeli w kościele, 

to jeszcze mogli przeczytać sobie, co nieco, w domu. Teraz już wszyscy wszystko  

wiedzieli. Nikt nie pytał nikogo. Ludzie wiedzieli, bo chcieli wiedzieć ale też mieli czas, 

aby się dowiedzieć. Wydawać by się mogło, że to koniec możliwości redakcyjnych  

kościoła. Ale, ale... nastał czas internetu. Do ogłoszeń czytanych, wywieszonych w ga-

blotce, zawartych w gazetce doszły informacje na stornie www. Teraz to już wszystko 

jasne. Wszyscy, wszystko wiedzą. Ale tak się tylko wydaje. Wraz z rozwojem techniki 

nastąpił zalew informacji. Człowiek pogubił się w buszu informacji, dochodzących różny-

mi drogami, kanałami. Na czytanych ogłoszeniach nie potrafi się skupić i mało co zapa-

miętuje. Gazetka zostaje odłożona na później, bo teraz ważniejsze jest coś innego. Strona 

www jest bardziej oglądana niż czytana. I zamiast więcej wiedzieć, wie mniej. A docho-

dzę do takiego wniosku, słysząc często, pytania: a kiedy jest …? a jest w tym tygodniu...? 

oj nie wiedziałem, że było...! Dawniej więcej niż mniej ludzi wszystko wiedziało. Po  

ilości zadawanych pytań, dziś, więcej niż mniej nie wie. Dziś ludzie chcą wiedzieć tylko, 

że za dużo chcą wiedzieć i nie ma czasu by się dowiedzieć. 

 

SENTENCJA TYGODNIA: bł. Jan XXIII: Życie nie jest tylko po to, aby się  

zamknąć w sobie, w egoizmie czy bezmyślności, ale po to, aby się rozprzestrzeniać, budo-

wać i czynić dobro. 



Uśmiechnij się: 

Pewien parafianin tłumaczył księdzu: Wie ksiądz, ja to 

jestem wierzący, ale nie praktykujący. Na to ksiądz: Ja  

jestem nudystą, ale też nie praktykuję. Przecież to bez sensu 

– zdziwił się parafianin. No właśnie – odparł ksiądz. 

 

 Trzyletnia Krysia po raz pierwszy w życiu widzi księ-

dza w sutannie, gdy ten podchodzi do ambony, aby wygło-

sie kazanie. Tatusiu, a dlaczego ten pan przebrał się za  

panią? – pyta rzeczowo ojca. Bo za chwilę będzie bardzo 

długo mówił. 

 

 Mamusiu, dlaczego ostatnio tak przytyłaś? – pyta  

5–letnia Jadzia. Spodziewam się dzidziusia. To teraz rozu-

miem, dlaczego przytył nasz proboszcz. A dlaczego?  

Słyszałam wczoraj, jak powiedział, że spodziewa się wika-

rego… 

 

 Jan XXIII właśnie został obrany papieżem. Atakowany 

zewsząd fleszami fotografów, wykrzyknął: Przecież nasz 

Pan doskonale wiedział, że w wieku siedemdziesięciu sied-

miu lat zostanę papieżem! Czyż nie mógł mnie uczynić 

choć odrobinę bardziej fotogenicznym? 

 

 Po zakończeniu katechezy Proboszcz zwraca się do 

mam, które zjawiły się, by odebrać swoje pociechy: 

„Pamiętajcie, że nasz doroczny kiermasz przedmiotów  

używanych odbędzie się już za miesiąc. To dobry moment, 

by pozbyć się rzeczy, które wam się opatrzyły, lecz mogą 

jeszcze zainteresować innych. Przyprowadźcie z sobą  

swoich mężów”. 

 

Dziś IV niedziela zwykła. Kolekta na cele kurii i seminarium. Po każdej Mszy św. błogosławieństwo św. 

Błażeja. 

—–—————————————–——————————––—––————— 

We wtorek wspomnienie św. Agaty, błogosławieństwo chleba. 

—–—————————————–——————————––—––————— 

W czwartek o 16:00 Godzina święta 

—–—————————————–——————————––—––————— 

Przyszła niedziela to V zwykła. Kolekta przeznaczona na ubezpieczenie naszych obiektów parafialnych 

(ubezpieczono za kwotę 2.300 zł.). Gościem w naszej parafii będzie i kazania wygłosi ks. Andrzej  

Ochman, pochodzący ze Staniszcz Wlk., obecnie odbywający studia specjalistyczne na KUL. Rozpoczęcie 

Dni Eucharystycznych przed okresem Wielkiego Postu. Plan Adoracji w niedzielę: 

11:00 Żywy Różaniec i Bractwo św. Józefa 

12:00 Kolonowskie 

13:00 Bendawice, Palestyna, Osiedle,  

14:00 Dzieci 

15:00 Haraszowskie 

16:00 Młodzież 

17:00 Indywidualna 

17:30 Nabożeństwo i błogosławieństwo 

—–—————————————–——————————––—––————— 

Od środy popielcowej czas Rekolekcji w naszej parafii. Jako, że w Dniu Chorego wypada Adoracja  

Najśw. Sakramentu, dlatego Msza św. dla osób chorych i samotnych oraz spotkanie odbędzie się  

w ramach Rekolekcji w sobotę (13.02.). 

—–—————————————–——————————––—––————— 

Zacni i drodzy Parafianie. 

Pragnę tą drogą wyrazić wielki Bóg zapłać za tak liczny udział we Mszy św. z ok. 80 r. moich urodzin.  

Serdecznie podziękowania za liczne życzenia i upominki. Chociaż w tym roku będzie już 10 lat od pożegna-

nia Kolonowskiego, widzę żeście mnie nie zapomnieli! Pragnę  częstą  za Was, zwłaszcza we Mszy św.  

i prośbę o opiekę Matki Najświętszej dla rodzin, osób samotnych i chorych.  Szczęść Wam Boże! 

ks. Wolfgang Globisch  

—–—————————————–——————————––—––————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny. 

—–—————————————–——————————––—––————— 

Do nabycia w zakrystii książka „CAMINO. Śladami Świętego Jakuba”. Dla osób spoza parafii, odwiedzają-

cych naszą stronę www. książkę można zamówić pisząc na  adres ks.pb@interia.pl 

—–—————————————–——————————––—––————— 

Caritas parafialny informuje że w poniedziałek 04.02 w godz. 9:00—12:00 oraz od 15:00—17:00 będzie 

wydawana żywność. Proszę przynieść dowód osobisty 

—–—————————————–——————————––—––————— 

W tym tygodniu nastąpią wyjazdy grupy dziewczyn do Częstochowy i klasztoru karmelitanek w Truskolas 

oraz grupy ministrantów do Nysy i Jarnołtówka. 

—–—————————————–——————————––—––————— 

Zapraszamy do udziału w zebraniu, poświęconym bieżącym problemom mieszkańców, m.in. omówieniu 

zmian w gospodarce odpadami stałymi. Środa 6 luty, godz. 18, Sala OSP Kolonowskie  

—–—————————————–——————————––—––————— 

Bóg zapłać: za każde dobro i składane ofiary. 

—–—————————————–——————————––—––————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie : p. Heldze Smieskol i p. Stefani Steinert składamy 

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

—–—————————————–——————————––—––————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Konopnickiej: Marię Szmyt, Marię Feliks, Reginę  

Piechota oraz Joannę Spałek Bóg zapłać! 

 

Owocnego wypoczynku w drugim tygodniu ferii -  życzę 

06/2013 


