
Porządek Nabożeństw 

od 08.05. do 15.05.2016 r. 

 

Niedziela 08.05. Wniebowstąpienie 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ ojca Wilhelma w r. śmierci i urodzin, matkę Gertrudę i Marię, szwagra Alfreda, Annę, Józefa,  

Bernarda, dziadków z obu stron i pokr. (Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Rocznica I Komunii św. 

17:15 Majowe i do Miłosierdzia Bożego 

18:00 Za + męża i ojca Andrzeja Gomoła w 1 r. śmierci 

 

Poniedziałek 09.05. św. Stanisława, biskupa, męczennika, Uroczystość 

17:30 Majowe 

18:00 1. Za ++ rodziców Irenę i Franciszka, dziadków Teodora, Paulinę, Helenę, Gintra, Józefa, Gertrudę, Emmę  

i Jana, ciocie, wujków i pokr. 

  2. Za + męża i ojca Leona, ++ rodziców Karola i Gertrudę, pokr i dusze w czyśćcu 

 

Wtorek 10.05. 

19:00 1. Za + ojca w r. śmierci, ++ matkę, brata, teścia i pokr. 

  2. W Naszych intencjach 

 

Środa 11.05. 

17:00 O radość wieczną dla ++ rodziców Annę i Franciszka, Emanuela, Teresę i Franciszkę, braci, siostry, brato-

we, oraz ++ z rodziny i pokr. z obu stron 

17:30 Majowe 

 

Czwartek 12.05. 

17:30 Majowe 

18:00 1. Za + Czesława Drąg w 4 r. śmierci, ++ rodziców Jana i Stanisławę, teściów Antoniego i Eleonorę  

Leśniak, siostrę Wiesławę, brata Mieczysława 

 2. Za + męża i ojca Grzegorza w r. jego urodzin, ++ rodziców, teściów, dziadków i pokr. 

 

Piątek 13.05. NMP z Fatimy 

17:30  Różaniec w int. ŚDM 

18:00 Za + Joachima w1 r. śmierci 

19:00 Nabożeństwo Fatimskie 

 

Sobota 14.05. św. Macieja, apostoła 

  8:00 Do NSPJ za ++ ciocię Gertrudę, jej męża Jana, ++ z pokr. Obst, Walaszek 

12:00 Z podz. za wszelkie łaski z prośbą za wst. MBNP i św. Patronów o błogosławieństwo, wytrwałość, zdrowie 

dla siostry karmelitanki Macieji z ok. imienin 

13:15 W int. absolwentów rocznika 1961 z szkoły w Kolonowskiem, za żyjących i ++ nauczycieli, kolegów i kole-

żanki 

15:00 Za wst. św. Floriana w int. żyjących i ++ strażaków z OSP Kolonowskie w int. ich rodzin 

——–—–——–—–—————————–—————–——————— 

17:30 Majowe 

18:00 Za ++ rodziców, teściów, siostrę, brata, dziadków i ++ z pokr. 

 

Niedziela 15.05. Zesłanie Ducha Św. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ rodziców Pawła i Annę, teściów Wiktora i Cecylię, 4 braci, 4 siostry (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 O radość wieczną dla rodziców z obu stron, brata, wszystkich krewnych, przyjaciół, dobrodziejów, sąsia-

dów 

17:30 Majowe 

18:00 Za + brata Józefa, ojca Ernesta, matkę Marię Nowak oraz pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

19(1168) 08.05. – 15.05.2016 
 

Wniebowstąpienie 

 

„Kiedy Jezus błogosławił uczniów, rozstał się  

z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali 

Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozoli-

my, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc  

i błogosławiąc Boga”. Apostołowie po raz pierw-

szy doświadczyli bólu rozstania z Jezusem pod-

czas Jego męki i śmierci. Rozstanie to przebiegało 

w dramatycznych okolicznościach: Jezus został 

zdradzony, pojmany, zmasakrowany, zamordowa-

ny. Przerażeni apostołowie opuścili swojego Mi-

strza, zatroskani o własne bezpieczeństwo. Nie 

zdali egzaminu z przyjaźni. Ból tego rozstania 

został uleczony wiernością Jezusa, który po zmar-

twychwstaniu przez czterdzieści dni spotykał się  

z apostołami. W zupełnie innym klimacie przebie-

gło drugie rozstanie. Wniebowstąpienie Mistrza 

nie pozostawiło w apostołach goryczy, nie poczuli 

się opuszczeni... Ewangelista zaświadcza, że  

„z wielką radością wrócili do Jerozolimy”. Fakt 

zmartwychwstania Jezusa pozwolił apostołom 

zrozumieć wszystkie wydarzenia Wielkiego Tygodnia, a obietnica „mocy  

z wysoka” i błogosławieństwo Mistrza dały im poczucie bezpieczeństwa na 

przyszłość. Otrzymali „światłe oczy dla serca”, by rozumieć własne powołanie, 

właściwie ocenić wartość nagrody w niebie, zaufać Bożej mocy i wypełnić  

misję świadków dzieła zbawienia dokonanego przez Jezusa. Odtąd wszystko 

interpretowali w świetle tego dzieła i głosili, że ono nadaje sens ludzkim dzie-

jom. 

Duch Święty, błogosławieństwo Boga i powołanie na świadków zbawienia są 

również naszym wyposażeniem na drogę, abyśmy mocno stąpali po ziemi i byli 

zapatrzeni w niebo, które jest naszym celem. 

 

Sentencja: Khalil Gibran - Wszystkie domy stałyby się grobami, gdyby nie 

były otwarte dla gości. 

 



PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 

Aby wszyscy i wszędzie traktowano drugiego człowieka z czcią i szacunkiem. 

 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 

Aby rozpowszechniała się w rodzinach, wspólnotach i grupach modlitwa  

w intencji ewangelizacji i pokoju. 

——–—–—–—-—–—–—————————–————–——————— 

Opowiadanie 

Podróżował po pustyni pewien potężny monarcha, a w ślad za nim postępowała 

długa karawana przewożąca należące do niego niezliczone skrzynie pełne złota  

i drogocennych kamieni. W połowie drogi jeden z wielbłądów, oślepiony rozżarzo-

nym piaskiem, runął z westchnieniem na kolana i więcej się już nie podniósł. Skrzy-

nie, które dźwigał, zsunęły się z jego boków na ziemię, roztrzaskując się, a perły  

i drogocenne kamienie zmieszały się z piaskiem. Król nie zatrzymał pochodu, bo-

wiem nie miał już więcej skrzyń, a wszystkie wielbłądy były i tak przeciążone.  

Z gestem wyrażającym tyleż żalu, co i wielkoduszności, zezwolił swym paziom  

i giermkom pozbierać te cenne kamienie, które zdołają odszukać. Podczas gdy oni 

poszukiwali chciwie łupu i przetrząsali mozolnie piach, król kontynuował swą po-

dróż po pustyni. Spostrzegł jednak, że ktoś postępuje nieustannie jego śladem. Od-

wrócił się i zobaczył, że biegnie za nim spocony i zdyszany jeden z jego paziów.  

A ty – zapytał go monarcha – nie zatrzymałeś się, by pozbierać bogactwa? Młodzie-

niec odpowiedział mu z radością i dumą: - Ja idę za moim królem. 

——–—–—–—-—–—–——————————–———–——————— 

papież Franciszek o Miłosierdziu 

„Jesteśmy wezwani do życia miłosierdziem, ponieważ to my najpierw doznaliśmy 

miłosierdzia. Przebaczenie zniewag staje się najbardziej ewidentnym  

wyrazem miłości miłosiernej, a dla nas chrześcijan jest nakazem, od którego nie 

możemy się uchylać”. Potrafimy w życiu wiele rzeczy sobie wytłumaczyć. Także 

ciągłe zwlekanie z trudnymi decyzjami, albo zwalnianie się z odpowiedzialności,  

w oczekiwaniu na to, że ludzie wokół nas wreszcie dojrzeją. Trwanie w Bożej obec-

ności uzdalnia nas do bycia tymi, którzy kochają jako pierwsi. 

——–—–—–—-—–—–———————————–——–——————— 

- W niedzielę 5 czerwca 2016 r. Pielgrzymka Mniejszości na Górę Świętej Anny. 

W programie: 10.00 – Modlitwa za młode pokolenie; 11.00 – Msza Święta; 13.00 – 

Program kulturalny przy Domu Pielgrzyma; 14.30 – Nabożeństwo ku czci św. An-

ny w bazylice. 

- 8 czerwca o godz. 18.00 w parafii Świętej Rodziny w Zawadzkiem spotkanie 

członków Bractwa św. Józefa. 

- 16 maja 2016 r. w Święto NMP Matki Kościoła odbędą się rejonowe spotkania 

modlitewne dla rolników: w rejonie opolskim - Kamień Śl. św. Jacek, godz. 

10:00; w rejonie kluczborskim - Olesno, św. Anna, godz. 10:00. 

Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie w środę 18 maja w Opolu. Zapisy w zakry-

stii. 

Dzisiaj o 10:00 Msza św. Rocznicy I Komunii św. O godz. 17:15 Nabożeństwo majo-

we i do Miłosierdzia Bożego. O 15:00 w salce film i rozmowa. Tytuł filmu „Matka 

Boża z Guadelupe”. Kolekta na zakup opału do obiektów parafii. 

——–—–——–—–————————–————————–——————— 

We wtorek o godzinie 19:00 Msza św. Roku Miłosierdzia. Modlił się z Nami będzie 

i kazanie wygłosi ks. Piotr Rochon. Podczas Mszy św. błogosławieństwo Lurdzkie 

oraz na zakończenie nałożenie rąk przez kapłanów. Można przynosić swoje intencje, 

dziękczynienia i prośby do koszyczka przy obrazie Jezu Ufam Tobie. 

——–—–——–—–————————–————————–——————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. 

——–—–——–—–————————–————————–——————— 

W piątek. o godzinie 19:00 Nabożeństwo Fatimskie. 

——–—–——–—–————————–————————–——————— 

W przyszłą niedzielę Msze św. jak w każdą niedzielę. Nabożeństwo majowe o 17:30. 

Odpust w parafii Staniszcze Małe. Kolekta ogólnopolska na organizację ŚDM. 

——–—–——–—–————————–————————–——————— 

Nabożeństwa majowe: w poniedziałek, czwartek i sobotę przed Mszą św. o 17:30;  

w wtorek podczas Mszy św. o 19:00; w środę po Mszy św. o 17:30; w piątek o 19:00. 

——–—–——–—–————————–————————–——————— 

Do dzisiaj z tyłu kościoła można podpisywać deklarację „Stop aborcji”. 

——–—–——–—–————————–————————–——————— 

Bóg zapłać: za wszelkie dobro, modlitwy, ofiary i prace. Za udział i modlitwę w Dni 

Krzyżowe, za wszystkie złożone ofiary. 

——–—–——–—–————————–————————–——————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny. W kancelarii i zakrystii do nabycia film dvd o Misjach 

w Peru, w Andach, cena 10 zł. (m.in. pracował tam ks. Henryk Pocześniok). 

——–—–——–—–————————–————————–——————— 

W roku bieżącym w imieniu swoim i każdego parafianina, prosimy o przygotowanie 

ołtarzy na Boże Ciało mieszkańców Starego Osiedla. Tam też będzie Procesja. 

——–—–——–—–————————–————————–——————— 

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po Mszach św. W czwartek od 19:00 do 

20:00 „dyżur rozmowny” na plebanii. 

——–—–——–—–————————–————————–——————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Danutę Radlańską, 

Mirelę Szmyt, Iwonę Zielonka i Izabelę Lewandowską. Bóg zapłać! 

——–—–——–—–————————–————————–——————— 

ŚDM - młodzież prosimy o zapisywanie się na wyjazd do Krakowa, u ks. Piotra do 

14 maja. Podajemy: imię nazwisko, datę urodzenia, numer i serię dowodu osobistego, 

nr. telefonu swój oraz nr. kontaktowy do rodziców. Wpłacamy 100 zł. reszta (590zł.) 

pokryta zostaje z zebranych środków. Do końca maja poinformujemy, rodziny, które 

wyraziły chęć goszczenia młodzieży z Niemiec, w swoich domach, do których trafią 

(jest więcej chętnych rodzin do przyjęcia niż młodzieży). 

 

Błogosławionego tygodnia ! 

19/2016 


