
Porządek Nabożeństw 

od 19.01. do 26.01.2014 r. 

 

Niedziela 19.01. II zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für ++Familie u. für die Seelen deine Hilfe benötigen 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + męża i ojca Józefa, ++ rodziców Martę i Wilhelma, 3 braci, 2 bratowe, szwagra, 

teściów Jadwigę i Pawła, ++ z pokr i dusze w czyśćcu 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 Za parafian 

 

Poniedziałek 20.01. 

  7:00 Za + męża i ojca, ++ 2 siostry, 4 braci, 2 bratowe, rodziców z obu stron, teściów 

Agnieszkę i Franciszka 

 

Wtorek  21.01. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy, wsp. 

17:00 Za + żonę i matkę Teresę w r. urodzin, ++ z pokr. 

 

Środa  22.01. 

17:00 Za + matkę Elfrydę Smieskol w 1 r. śmierci 

 

Czwartek  23.01. 

17:00 Za ++ Jana w 11 r. śmierci, żonę Elżbietę 

 

Piątek  24.01. św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora, wsp. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za + męża i ojca w r. śmierci oraz ++ rodziców i rodzeństwo 

 

Sobota  25.01. Nawrócenie św. Pawła, święto 

  8:00 Za + żonę i matkę Urszulę w r. urodzin, ++ rodziców, teściów, siostrę, brata, szwagra 

oraz ++ z pokr. 

14:00 chrzest: Julian Adam Kozub 

15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę, łaski i zdrowie dla Teresy  

i Krzysztofa z ok. 25 r. ślubu praz o Boże bł. w rodzinach dzieci 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 1. O Boże bł i opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Franciszek Czupała 

 2. O Boże bł i opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Oliwia Puzik 

 

Niedziela 26.01. III zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für ++Vater Theodor anlässlich des 27 Todestages, ++ Mutter Anna, u. ++ Groβeltern 

beiderseits 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + córkę Annę Naumann w 6 r. śmierci, ++ z rodzin Naumann i Śmieszkoł oraz  

++ z pokr. 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 …………………….. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Refleksja 

„To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla po-

dźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia 

ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światło-

ścią dla pogan, aby moje zbawienie dotarło 

aż do krańców ziemi”. Gdzie zaczynają się 

misje? Czy gdzieś za morzami i oceanami? 

My w Europie, w Polsce dużo wiemy o reli-

gii. Znamy przykazania, historię Jezusa, 

bohaterów biblijnych oraz żywoty świętych. 

Patrząc na nasze dziedzictwo kulturowe 

możemy czuć się dumni, że tak wiele warto-

ściowych dzieł stanowi piękne świadectwo 

Ewangelii. Jak więc nie czuć wewnętrznej 

potrzeby zaniesienia na „krańce ziemi”, nie 

tylko zbawienia, ale i kultury? Współgra to z wezwaniem, które usłyszał pro-

rok Izajasz. Czy jednak nie zaniedbujemy tego, co jest jeszcze bardziej pier-

wotne? Zauważmy, że Bóg mówi: „to zbyt mało” o misji wśród swoich, w Izra-

elu. Izajasz głosił wśród tych, którzy byli mu bliscy, a Bóg zaprosił go do jesz-

cze większego dzieła. A my? Czy wobec nas sprawdzają się słowa „to zbyt ma-

ło”? A może owe „mało” jest dla nas już czymś wielkim do wykonania? 

„Wszyscy jesteśmy wezwani do misyjnego wyjścia. Każdy chrześcijanin i każ-

da wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwa-

niem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: 

wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie 

peryferie potrzebujące światła Ewangelii” – napisał papież Franciszek  

w adhortacji Radość Ewangelii. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia  

w kontekście rozpoczynającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

Módlmy się o łaskę rozeznania i odwagi misyjnej dla wszystkich ochrzczonych 

i wspólnot chrześcijańskich. 

SENTENCJA TYGODNIA: św. Augustyn: Życie rodziców jest księgą, którą czytują 

dzieci  



Opowiadanie: 

Z okazji uroczystych obchodów przybycia króla do stolicy dwór królewski hucznie świę-

tował. W świątecznej komnacie król przyjmował dary i ofiary od poddanych. Wszystkie 

dary były bardzo wartościowe: bogato zdobiona broń, srebrne kielichy, drogie płótna 

haftowane złotem. Gdy orszak ofiarodawców zbliżał się ku końcowi, pojawiła się wieko-

wa wieśniaczka. Szła w ciężkich drewniakach, utykając i wspierając się na lasce.  

W ciszy wyjęła z wiklinowego kosza podarunek starannie zawinięty w płótno. Rozległ 

się wybuch śmiechu, gdy złożyła u stóp króla kłębek białej wełny. Uzyskała ją od swoich 

dwóch owiec - całego jej dobytku - i uprzędła w czasie długich zimowych wieczorów. 

Król bez słowa pokłonił się z godnością. Gdy staruszka powoli opuszczała komnatę, od-

prowadzana pogardliwymi spojrzeniami, król dał znak, by rozpocząć świętowanie. Sta-

ruszka z trudem podjęła nocną wędrówkę w kierunku swojej chaty znajdującej się  

w lasach królewskich. Dotychczasowa jej obecność była tam zaledwie tolerowana. Gdy 

ujrzała swój dom, przestraszyła się panicznie. Chata była okrążona przez żołnierzy króla. 

Wokół biednego domostwa wbijano paliki i rozciągano między nimi białą wełnianą przę-

dzę. Mój Boże - westchnęła ze ściśniętym sercem - mój dar obraził króla. Teraz straże 

aresztują mnie i wtrącą do więzienia. Gdy dostrzegł ją komendant wojska, skłonił się  

i uprzejmie oznajmił: Moja pani, na rozkaz naszego dobrego króla, ziemia, którą może 

otoczyć nić z waszego kłębka wełny, od tej chwili należy do was. Obwód jej nowej po-

siadłości odpowiadał długości wełny w kłębku. Otrzymała tą samą miarą, z jaką obdaro-

wała. 

———————————————————–————————————— 

Zaproszenie 

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum w Kolo-

nowskiem serdecznie zaprasza wszystkich rodziców zainteresowanych wychowaniem 

swoich pociech na kolejne spotkanie z cyklu „Rozmowy o wychowaniu”. Spotkanie 

odbędzie się 20 stycznia br. w o godz. 17-tej w PSP Nr 1 w Kolonowskiem. Poprowadzi 

je specjalista ds. wychowania – dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opie-

kuńczego w Opolu – pani Barbara Słomian. Z uwagi na ważność poruszanych proble-

mów liczymy na szerokie zainteresowanie ze strony Państwa oraz liczne przybycie. 

———————————————————–————————————— 

Rodzina Różańcowa zaprasza członków oraz dzieci  Kółka Różańcowego na spotkanie 

z Kolędą, do salki parafialnej 02 lutego (niedziela) o godz. 15:00, Prośba o przyniesienie 

Drogi do nieba. Zapraszamy chętnych do wstępowania do tych grup! 

———————————————————–————————————— 

Rok Pański 2014 

- 11 lutego - Dzień Chorego 

- 05 - 09 marca - Rekolekcje 

- 14 - 16 marca - Peregrynacja Krzyża z Lednicy 

- 20 kwietnia - Wielkanoc 

- 27 kwietnia - kanonizacja bł. Jana Pawła II 

- 04 maja - I Komunia św. 

- 11 maja - Rocznica I Komunii św. 

- 03 czerwca - Bierzmowanie 

- 07 czerwca - Spotkanie w Lednicy 

- 29 czerwca - Odpust 

- 21 - 26 lipca - Święto młodzieży na Górze św. Anny 

- 29 - 31 sierpnia - Obchody Aniołów Stróżów 

Dziś kolekta na cele parafii. Nabożeństwo o 17:15. 

———————————————————————————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:15 w salce spotkanie kandydatów 

do I komunii św. O 18:45 wyjazd na Apel Jasnogórski, koszt 13 zł. zapisy 

w zakrystii. 

———————————————————————————— 

W piątek o 18:00 Msza dla młodzieży. 

———————————————————————————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. 

———————————————————————————— 

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po Mszach św. Okazja do 

spowiedzi przed każdą Mszą św. 

———————————————————————————— 

We wtorek dzień babci, w środę dzień dziadka, w czwartek urodziny ks. 

proboszcza Wolfganga Globisch. 

———————————————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Droga do nieba 

———————————————————————————— 

Terminy nauk przedmałżeńskich: 08, 09, 15 i 16 marca; 07, 08, 14 i 15 

czerwca; 06, 07, 13 i 14 września; 06, 07, 13 i 14 grudnia. Nauki odbywają 

się w parafii NSPJ w Zawadzkiem o godz. 15:00. 

———————————————————————————— 

Bóg zapłać kolędnikom misyjnym za gorliwe kolędowanie. Suma ofiar mi-

syjnych to 14.460 zł i 70 €. Słodycze zostaną zawiezione dzisiaj o 15:00 do 

ośrodka w Zawadzkiem. Bóg zapłać za złożone ofiary kolekty kolędowej  

w ubiegłą niedzielę. 

———————————————————————————— 

++ Odbył się pogrzeb śp. Leonardy Dudarewicz, l. 95. Wieczny odpoczy-

nek …++ 

———————————————————————————— 

Dziękujemy za wieloletnią służbę przy ołtarzu, ministrantom Michałowi 

Ściupider i Martinowi Muc. 

———————————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Marii Wodar-

czyk oraz p. Jerzemu Świerc, składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

———————————————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Haraszowskie: Annę Kly-

sek, Brygidę Mrocheń, Krystynę Niewiak i Grażynę Bernais. Bóg zapłać! 

———————————————————————————— 

Panie prowadź Nas ! 
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