
Porządek Nabożeństw 

od 28.04. do 05.05.2013 r. 

 

V Niedziela Wielkanocna  28.04. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Zur Gottes Barmherzigkeit durch die Fürsprache der Heiligen Mutter Gottes, als Danksa-

gung für erhaltene Gnaden, bitte um weitere Obhut und Gesundheit anlässlich des Ge-

burtstages und Gottes Segen in den Familien der Kinder 

  9:30  Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + żonę i matkę Annę w r. urodzin 

17:15  Nieszpory 

18:00 O Boże bł. opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Paweł Garbas, o bł. Boże w rodzi-

nie 

 

Poniedziałek  29.04 św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy, doktora Kościoła, patronki Europy 

  7:00 Za ++ z rodzin Bosek i Dryja 

 

Wtorek  30.04. 

16:00  Z podz. za odebrane łaski z prośbą do Bożej Op. przez wst. NSM o dalszą opiekę, zdrowie 

dla Beaty i Henryka z ok. 25 r. ślubu oraz o bł. Boże dla całej rodziny 

18:00 Przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę dla Joanny i Leonar-

da z ok. rocznicy ślubu oraz o bł. Boże i zdrowie dla córek 

 

 Środa  01.05. św. Józefa, rzemieślnika, wsp. 

17:00 Przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, siły, Boże bł. dla 

Gertrudy Koziołek z ok. 92 r. urodzin oraz o szczęście wieczne dla + męża 

17:30 Nabożeństwo majowe 

 

I Czwartek  02.05. św. Atanazego, biskupa, doktora Kościoła, wsp. 

17:00 Nabożeństwo majowe i Godzina św. 

18:00 Za + ojca w r. śmierci, ++ matkę, brata, teścia i wszystkich ++ z pokr. 

 

I Piątek  03.05. Uroczystość NMP, Królowej Polski 

  7:30 Różaniec za młode pokolenie 

  8:00 Za ++ z rodzin Krupok, Kompała, Soloch, Kampa, Pyttlik 

17:30 Nabożeństwo majowe 

18:00 Za + męża i ojca Wernera w 10 r. śmierci oraz ++ rodziców z obu stron 

 

Sobota  04.05. św. Floriana, męczennika, wsp. 

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

ton, Szydłowski, Muc, Bartodziej, Klein 

16:00 chrzest: Alina Magdalena Jarzombek 

—–—————————————–——————————––—––—— 

17:00  Nabożeństwo majowe 

18:00 Za + męża i ojca z ok. urodzin oraz ++ pokr. z obu stron 

 

VI Niedziela Wielkanocna  05.05. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für + Vater Wilhelm zum Todestag u. Geburtstag, ++ Mutter Gertruda, Großeltern Teofil 

u. Karolina, Wilhelm u. Rozalia, Tante Anna, Onkel Józef, alle ++ in der Verwandtschaft 

10:00 W int. dzieci I komunijnych i ich rodzin 

15:00  Nabożeństwo 

18:00 Za + męża ojca i dziadka Ericha w 2 r. śmierci oraz ++ z pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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"Przykazanie nowe daję wam, 

abyście się wzajemnie miłowali” 

Św. Paweł w swoim wspaniałym hym-

nie o miłości podkreśla z całą stanow-

czością: Gdybym mówił językami ludzi 

i aniołów, gdybym miał dar prorokowa-

nia i czynienia cudów, gdybym nawet 

wszystko rozdał na jałmużnę, a miłości 

nie miał ... na nic to wszystko! Miłość 

jest największą wartością i darem. I chy-

ba właśnie dlatego tuż przed swoją 

śmiercią Chrystus, niejako w testamen-

cie swego ziemskiego posłannictwa, przekazał swoim uczniom przykaza-

nie miłości wzajemnej. Nie miłości byle jakiej, nie miłości sentymental-

nej, nie miłości z hollywoodzkich seriali. Dodał bowiem: „przykazuję 

wam, abyście się tak miłowali, jak Ja was umiłowałem”. Po miłości wza-

jemnej świat rozpoznaje przynależność do Chrystusa. O świadectwo ta-

kiej miłości świat dziś woła. Nie przekonuje dziś chórem wypowiedziane 

Credo, nie przekonuje sama tylko metryka chrzcielna. Świat i ludzie, 

zwłaszcza chwiejący się  w wierze i poszukujący Boga w swoim życiu, 

chcą zobaczyć, jak my, nazywający siebie uczniami Chrystusa, realizuje-

my Jego testament z Wieczernika: Miłujcie się wzajemnie! Jakie jest mo-

je świadectwo miłości? Jakim jestem wzorem miłowania dla innych? Czy 

pamiętam o prawdzie, którą św. Augustyn wyraził w słowach: Przy końcu 

twego życia będziesz sądzony z miłości? 

SENTENCJA TYGODNIA: papież Paweł VI: Maryja jest wzorem pokor-

nej modlitwy, wiary w Opatrzność, stałego poświęcenia, poddania się, 

posłuszeństwa i jakże gorącej miłości. 



- We wtorek 30.04. w Jemielnicy Czuwanie Młodzieży. Rozpoczęcie 

o 19:00, zakończenie o 22:00 (szczegóły w gablotce). 

- W środę 01.05. w Jemielnicy Diecezjalne Święto Rodziny, spotkanie 

Bractwa św. Józefa, Jarmark Cysterski. Rozpoczęcie o 11:00 (szczegóły 

w gablotce). 

- Instytut Muzyki Kościelnej przyjmuje chętnych do gry na organach 

(szczegóły: www.diecezja.opole.pl/SMK). 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 
Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali się 

zawsze uczciwością i prawym sumieniem. 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 
Aby seminaria zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pasterzy 

według Serca Chrystusa, całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii. 

—–—————————————–——————————————–— 

W maju następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańco-

wej: 

   05.05. Róża11  p. Krystyna Swoboda 

   12.05. Róża 12 p. Manfred Ullmann  

   19.05. Róża 1  p. Teresa Obst  

   26.05. Róża 2  p. Anna Bock  

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

Nie ilość 

Wśród uczniów mistrza rozgorzał spór, który z nich jest najbardziej poboż-

ny. Mistrz przysłuchiwał się temu jakiś czas, po czym powiedział cichym 

głosem, którego jednak nie sposób było nie usłyszeć: Żaden z was nie jest 

pobożniejszy od naszego sąsiada. Uczniowie zamilkli. Następnie najbar-

dziej głośny spośród nich ośmielił się zauważyć:  Ależ on co najwyżej rano 

wymamrocze Boże imię. Potem pracuje przez cały dzień na polu, i może 

jeszcze raz je wymamrocze, gdy wieczorem idzie zmęczony do łóżka. Dla-

czego zatem miałby ten chłop być bardziej pobożny niż my, którzy co dzień 

godzinami medytujemy i modlimy się. Wówczas mistrz wziął miseczkę, 

napełnił ją wodą i nakazał przemądrzałemu uczniowi okrążyć wraz z nią 

dziesięciokrotnie drzewo, pod którym siedzieli. Uczeń obszedł dziesięć razy 

drzewo bez uronienia choćby jednej kropli wody. Pewny zwycięstwa, oddał 

mistrzowi miseczkę, ten zaś spytał go, jak często podczas okrążania drzewa 

myślał o Bogu. Jakże miałem myśleć o Bogu, skoro całą moją uwagę skupi-

łem na tym, by nie wylać ani jednej kropli wody. Mistrz rzekł na to: Ta mi-

seczka z wodą tak bardzo zaprzątnęła twoją uwagę, że zapomniałeś o Bogu. 

I masz czelność porównywać się z owym chłopem, który modli się dwa ra-

zy dziennie, chociaż ciążą na nim trud pracy i znój życia? 

V Niedziela Zmartwychwstania. Kolekta na cele naszej parafii. Nieszpory o 17:15. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

W środę o godz. 17:30 pierwsze nabożeństwo majowe. Msza szkolna o 17:00. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

I czwartek miesiąca. O 17:00 Godzina Święta, nabożeństwo majowe, Koronka do Miłosier-

dzia Bożego. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

W piątek Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. o 8:00 i 18:00. Nabożeństwo majowe 

o 17:30. Odwiedziny chorych od 9:00 na wszystkich ulicach. Młodzież zapraszamy na Mszę 

św. o 18:00. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

I sobota miesiąca. Nabożeństwo majowe o 17:00. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

VI Niedziela Zmartwychwstania. Kolekta na cele kurii i seminarium. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

Wyjazdy: 

- do Medjugorie i Riwierę Makarską 03-12.09. Koszt 250 euro i 600 zł. Zgłoszenia do 01.05 

(zapisy w kancelarii parafialnej i zakrystii). Po każdej Mszy osoby chcące wiedzieć więcej 

szczegółów na temat wyjazdu mogą zostać na chwilę w kościele. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

I komunia: 

- Rodzice proszą wszystkich chętnych w środę (1 maja) o godz. 9:00 o pomoc przy pleceniu 

wianków. Szczególnie prosimy panie z Róż Różańcowych, ale też mamy dzieci z klasy II, 

które przystąpią w przyszłym roku do I Komunii.  

- Próby: do I Komunii w środę o 15:00 (z rodzicami) i czwartek o 9:00; do Rocznicy w środę 

o 10:00 

- Spowiedź dzieci I komunijnych w sobotę o 9:00. Dla rodzin w ciągu tygodnia przed każdą 

Mszą św. 

- Msza I komunijna o 10:00. Nabożeństwo o 15:00. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy, wykonane prace. Złożona ofiara w ubiegłą niedzielę to: 

2.150zł oraz 5€. Dziękujemy paniom za prace porządkowe na terenie naszego placu kościelne-

go. Paniom z zespołu Caritas za ogrom pracy wykonanej przy wydawaniu żywności. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

W poniedziałek (29.04) o godz. 19:00 odbędzie się w muzeum spotkanie członków Rodziny 

Kolpinga. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Biblia (Nowy Testament oraz Stary i Nowy Testament), Atlas 

Biblijny 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Gertrudzie Koziołek, p. Gintrowi 

Koza, p. Elfrydzie Gerlich, p. Edwardowi Glueck i p. Hildegardzie Klabisch składamy jak 

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

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Colonny: Brygidę Lepka, Katarzynę Kalisz, 

Wandę Czempała i Brygidę Pawlik. Bóg zapłać! 

 

Kwiaty podaje się nie dłońmi, lecz sercem. 
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