
Porządek Nabożeństw 

od 19.04. do 26.04.2015 r. 

 

Niedziela 19.04. III Wielkanocna 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Norberta oraz + Rajnolda (Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus 

17:15 Nieszpory 

18:00 O łaskę zdrowia i Bożą opiekę w pewnych intencjach 

 

Poniedziałek 20.04. 

  7:00 Za + matkę Annę w 100 r. urodzin, ++ ojców Alfreda i Piotra, męża Gerharda, teściów oraz pokr.  

z obu stron 

 

Wtorek 21.04. 

13:00 Msza i ślub Ewa Goreczka i Piotr Deptała 

18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Szaton, Jana i Annę Krupka, ciocię Marię, 4 braci, 2 siostry, 

2 szwagrów, bratową Adelajdę ora z ++ z pokr. 

 

Środa 22.04.  

17:00 Za + ojca Teodora w 20 r. śmierci, ++ z pokr. 

 

Czwartek 23.04. św. Wojciecha, bp. męczennika, uroczystość 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 1.Za ++ rodziców Katarzynę i Teofila Bonk, brata Gotfryda, żonę Otylię, szwagra Waltra,  

++ z rodzin Bonk i Czupała 

 2.W int. członków Bractwa św. Józefa oraz czcicieli Szkaplerza NMP 

 

Piątek 24.04. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Do NSPJ i NSNMP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsza opiekę i zdrowie dla Marioli i Mar-

ka z ok. 25 r. ślubu 

 

Sobota 25.04. św. Marka, ewangelisty, święto 

  8:00 Za żyjących i ++ mieszkańców ulic Opolska, Leśna, Prosta, Krzywa. (Procesja) 

12:00 Msza i ślub Bogusława Respondek i Dawid Maniera 

15:00 Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Urszuli i Piotra 

Zajonc z ok. 25 r. ślubu oraz o Boże bł. dla synów Pawła i Arkadiusza i za + syna Mateusza 

————————–—–——–——–————————————–——————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie z ok. urodzin oraz o Boże bł.  

w rodzinach dzieci 

 

Niedziela 26.04. IV Wielkanocna 

  7:00 Różaniec 

  7:30  …………………………………(Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 1.Za + matkę i żonę Annę oraz o Boże bł. i zdrowie dla żyjących w rodzinie 

 2.Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę  

i zdrowie z ok. 50 r. ślubu dla Elżbiety i Wilhelma Gola 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 ………………………………... 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Okres Wielkanocny 

„Uczniowie opowiadali, co ich spo-

tkało w drodze, i jak poznali Jezusa 

przy łamaniu chleba. A gdy rozma-

wiali o tym, On sam stanął pośród 

nich i rzekł do nich: Pokój wam! 

Zatrwożonym i wylękłym zdawało 

się, że widzą ducha”. Możesz nosić 

w sobie wspomnienie spotkania  

z Jezusem. To wspomnienie może 

być tak żywe i barwne, że nie potra-

fisz zatrzymać Go dla siebie, ale 

opowiadasz o nim, bo gdzieś z tyłu 

głowy masz przekonanie, że to nie 

jest zarezerwowane tylko dla ciebie. 

Czy nie dzieje się tak, gdy przeżyjemy jakąś pielgrzymkę albo wysłuchamy intry-

gującego kazania? I dobrze! Naszym świadectwem wzmacniamy wiarę w sercach 

ludzi, których spotykamy, a czasami w ogóle ją budzimy. „Życie objawiło się – 

pisze św. Jan - myśmy je widzieli i o nim świadczymy”. Było dobrze, było pięknie! 

A jak jest teraz? Czy wspominanie spotkania z Panem daje nam gwarancję, że ko-

lejne spotkania będą równie, albo nawet bardziej dla nas owocne? Co zrobić, aby 

nie pozostać w świecie melancholijnego wracania do czasów przeszłych? Czy rze-

czywiście „kiedyś było lepiej”? Może podobni jesteśmy do uczniów z dzisiejszej 

ewangelii, którzy patrząc wstecz, nie potrafią rozpoznać Pana przychodzącego dzi-

siaj, tu i teraz? Trud chwili obecnej nie jest wcale znakiem nieuchronnie zbliżające-

go się schyłku naszego świata wiary, wartości, ale wyzwaniem – okazją do rozwo-

ju, w której obecny jest Chrystus. Św. Ignacy z Loyoli podpowiada nam, że dzisiaj 

jest czas łaski, nie wczoraj, ani jutro, ale teraz! Nie żyjmy więc tym co było, ani 

tym co będzie, ale tym co jest. 

Sentencja tygodnia: bł. Matka Teresa z Kalkuty - Nie potrafimy robić wielkich 

Rzeczy - jedynie małe z wielką miłością.  



św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym 

„Zakonnicy i zakonnice każdej epoki winni nadal znajdywać swój 

wzorzec w Chrystusie Panu, podtrzymując przez modlitwę głęboką 

wewnętrzną komunię z Nim, aby całe ich życie było napełnione  

duchem apostolskim, a cała ich działalność apostolska przeniknięta 

kontemplacją”. Wiele naszych działań ocenia się pod kątem produk-

tywności i użyteczności. W tej perspektywie czas oddany modlitwie 

wydaje się stratą. W życiu konsekrowanym ta „strata” okazuje się ży-

ciodajnym błogosławieństwem. 
————————–—–—————–——–———–——————— 

Brzydkie kaczątko 
Na wiejskim podwórku wszyscy wyśmiewali – brzydkie kaczątko. 

Było za duże, białe i miało za długą szyję. Nigdy tu nie widziano tak 

dziwacznej kaczki. W końcu, zrozpaczone i smutne, wybrało się nad 

pobliskie jezioro, by popełnić samobójstwo. Na domiar złego ujrzało 

płynące po jeziorze stado łabędzi. „ Jak wspaniałe byłoby moje życie, 

gdybym mogło wyglądać tak, jak te królewskie ptaki” – rozmarzyło 

się kaczątko i poczuło się jeszcze gorzej. W chwili, kiedy pochyliło 

się nad lustrem wody, aby ostatecznie skończyć ze swoim marnym 

żywotem, odkryło ku swemu zdumieniu i radości, że wygląda tak  

samo, jak ptaki, którymi przed chwilą się zachwycało. Zajrzyj głębo-

ko w swoje serce, wtedy dojrzeć można własne wrodzone piękno. Je-

śli nie zaufamy naszym snom i marzeniom i nie stać nas będzie na od-

wagę, to pozostanie nam tylko szydzić z prawdziwych poszukiwaczy  

i marnować czas, próbując bezdusznie ich okradać z tego, czego przy-

właszczyć sobie nie sposób. 

 

Życie 

Często toczy się na dwóch równoległych płaszczyznach. Na pierwszej 

z nich człowiek zmuszony jest robić rzeczy, które nie lubi, spotykać 

się z ludźmi, bo życie tego wymaga. Lecz istnieje też inny wymiar: 

odkrywa go w swoich snach, marzeniach, spotkaniach z człowiekiem, 

który jest dla niego stworzony. Często te dwa nurty zbliżają się do 

siebie. Robi się pomost, łączący to, co robię, z tym, co pragnąłbym 

robić. Powoli, krok po kroku, marzenia przyćmiewają swoim bla-

skiem codzienną rutynę i pewnego dnia czuje się, że można w życiu 

spełniać to, czego zawsze się pragnęło. Potrzeba odrobiny śmiałości, 

szaleństwa i pragnienia, by dwa nurty życia stały się jednym. 

Dzisiaj kolekta zbierana, po Mszach św. przez członków Rady Duszpasterskiej na malo-

wanie świątyni. Nieszpory o 17:15. Gościem u Nas jest ks. Piotr Kuc, oficjał Sądu Diece-

zjalnego. 

————————–—–————–————–——–———–——————— 

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

(formułka spowiedzi). 

————————–—–————–————–——–———–——————— 

W czwartek o 18:00 zapraszamy na Mszę św. członków Bractwa św. Józefa oraz czcicieli 

Szkaplerza NMP. Po Mszy św. w kościele spotkanie tych grup. Zapraszamy też nowe 

osoby do podjęcia tych dzieł w swoim życiu. 

————————–—–————–————–——–———–——————— 

Spotkanie organizacyjne dla wyjeżdżających w lipcu na Bałkany odbędzie się w kościele, 

w piątek o godz. 19:00. 

————————–—–————–————–——–———–——————— 

W sobotę o 9:00 pierwsza próba kandydatów do I komunii. O 17:30 nabożeństwo Maryj-

ne. Z racji wspomnienia św. Marka po Mszy o 8:00 procesja do krzyża na ul. Leśnej. 

————————–—–————–————–——–———–——————— 

Przyszła niedziela Dobrego Pasterza, rozpoczyna tydzień modlitw o powołania. Gościem 

będzie o. Leonard - werbista. Kolekta na Caritas diecezji. O 17:15 Nabożeństwo za powo-

łanych i o nowe powołania. 

————————–—–————–————–——–———–——————— 

Do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. W bibliotece po Mszy niedzielnej o 

10:00 do wypożyczenia książki i filmy na płytach dvd. Spowiedź pół godziny przed Mszą 

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

————————–—–————–————–——–———–——————— 

W sobotę 25.04. dzień otwartych drzwi w WSD w Opolu. W czwartek 30.04. czuwanie 

młodzieży w kościele w Jemielnicy. W poniedziałek 18.05. w Zawadzkiem Muzyka i In-

spiracja, spotkanie dla uczniów gimnazjum. Szczegóły na plakatach w gablotce. 

————————–—–————–————–——–———–——————— 

Bóg zapłać za każde ofiary, modlitwy, dobro i wykonane prace. Za ofiary składane na 

malowanie kościoła. Za wszelkie naprawy i przeglądy Busa, za przycięcie drzew na cmen-

tarzu. Dziękujemy rodzicom dzieci I komunijnych za pomalowanie bram na placu kościel-

nym i cmentarzu, za położenie nowej siatki w ogrodzie plebanii, za ofiarowane wianki do 

dekoracji kościoła oraz obrusy na ołtarze. Jak co roku nastąpiła wymiana Paschałów  

z parafią Hochdal. 

————————–—–————–————–——–———–——————— 

Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Adelajdzie Karkowskiej, p. Ernestowi 

Ochman i p. Władysławowi Żołnierczyk składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

————————–—–————–————–——–———–——————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Długiej: Agnieszkę Dudarewicz, Sabinę 

Dudarewicz, Faustynę Dudarewicz i Jadwigę Grobarek. Bóg zapłać ! 
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