
Porządek Nabożeństw 

od 15.05. do 22.05.2016 r. 

 

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, 

sąsiadów 

17:30 Majowe 

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

 

Poniedziałek 16.05. NMP Matki Kościoła, święto 

  8:00 Za + ks. Leonarda 

17:30 Majowe 

18:00 Za + męża, ojca i dziadka Jerzego Krupok w 1 r. śmierci oraz ++ rodziców i pokr. 

 

Wtorek 17.05. 

17:30 Majowe 

18:00 Za + ojca Karola w r. śmierci, ++ matkę Agnieszkę, brata, bratową oraz ++ z rodziny i pokr. 

 

Środa 18.05. 

17:00 Za ++ rodziców Julię i Józefa ich rodziców, rodzeństwo, szwagra Józefa, zięcia Bernarda oraz pokr. 

17:30 Majowe 

 

Czwartek 19.05. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto 

17:30 Majowe i Koronka 

18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za przeżyte lata oraz o Boże bł. i zdrowie na dalszy czas  

w pewnej int. oraz za ++ z rodziny 

 

Piątek 20.05. 

15:00 Z podz. za wszelkie łaski z prośbą za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, zdrowie z ok. 50 r. urodzin 

Andrzeja Ibrom oraz o Boże bł. w całej rodzinie 

17:00  Różaniec w int. ŚDM 

17:30 Majowe 

18:00 Za + matkę w r. urodzin, ojca Wincentego, siostrę Edytę, rodziców Waleskę i Teodora, braci Wiktora  

i Franza oraz dusze opuszczone 

 

Sobota 21.05. św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika 

  8:00 Za + żonę, matkę i babcię Brygidę w r. urodzin oraz ++ z pokr. z obu stron 

16:00 Z podz. za wszelkie łaski z prośbą za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, zdrowie z ok. 60 r. urodzin 

oraz o Boże bł. w rodzinie syna 

——–—–——–—–—————————–—————–——————— 

17:30 Majowe 

18:00 Za + brata Piotra z ok urodzin, ++ rodziców Łucję i Teodora, teściów Ritę i Augustyna, dziadków, pokr. 

i dusze w czyśćcu 

 

Niedziela 22.05. Trójcy Najświętszej 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za wszelkie łaski z prośbą za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, łaski i zdrowie z ok. 25 r. 

ślubu (Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ braci Franciszka, Gerharda, bratowe Alicję, Janinę, bratanka Ireneusza, rodziców Annę i Ottona, 

Elżbietę i Piotra, ++ z pokr i dusze opuszczone 

17:30 Majowe 

18:00 Za + męża Ryszarda w 7 r. śmierci oraz ++ z pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Wolność - wg. ks. Józefa Tischnera 

 

Wolność to sposób istnienia dobra, które 

człowiek sobie stopniowo przyswaja. 

Problem wolności zaczyna się wewnątrz 

człowieka. Człowiek staje się wolny, gdy 

się wyzwoli od pewnych zniewoleń. 

Mniej ważne są tu zniewolenia zewnętrz-

ne, najważniejsze są te wewnętrzne. Naj-

ogólniej rzecz biorąc, owe wewnętrzne 

zniewolenia pojawiają się pod postacią 

rozmaitych lęków. Kiedy w Ewangelii 

Chrystus chciał wyzwolić swoich 

uczniów, to uświadomił im to, mówiąc: 

„Nie bójcie się, duszy zabić nie mogą”. 

Na tej właśnie płaszczyźnie. rozpoczyna 

się zawsze problem ludzkiej wolności. 

Zniewolenia polityczne, ekonomiczne to 

tylko zewnętrzny wyraz tych wewnętrz-

nych przeżyć. Niewątpliwie wolność jest 

wartością podstawową, lecz nie jedyną. 

Wprawdzie bez niej nie można osiągnąć innych wartości, ale sama oznacza czystą obojęt-

ność. Bycie tylko wolnym oznacza zawieszenie w próżni. Wszystko mogę, a nic nie robię. 

Aby wyjść z pustki, trzeba poddać się wyższym wartościom. Nie można udoskonalać sie-

bie, nie przyjmując w wolny sposób proponowanych wartości. Im więcej jest między nami 

prawdy, tym więcej jest między nami wolności. Jestem więc wolny wtedy, kiedy czuję się 

u siebie, a czuć się u siebie mogę wtedy tylko, kiedy myślę i jak daleko myślę. W momen-

cie, w którym muszę zawiesić myślenie, kończy się moja wolność. Doświadczenie wolno-

ści nie na tym polega, żeby móc robić to i tamto; doświadczenie wolności polega na tym, 

żeby się czuć w świecie jak u siebie. Świat, który na początku jest w sobie, zmienia się na 

świat „dla mnie” dzięki myśleniu. Wolność nie polega na wyborze, ani na braku wyboru. 

Wolność jest sposobem bycia. Człowiek tym się różni od innych istot na tej ziemi, że po-

trafi na zło odpowiedzieć dobrem. Tego nawet aniołowie nie potrafią, bo aniołowie nie 

doświadczają żadnego zła. A człowiek doświadcza zła. I może ze zła budować dobro.  

Może tworzyć dobro ze zła, które go dotyka. Na tym polega wielkość człowieka, na tym 

polega jego godność, jego twórczość. Człowiek nie potrafi z niczego stworzyć drzewa, 

kamieni, domów, ale potrafi zrobić większy cud: ze zła stworzyć dobro. 

 

Sentencja: Artur Schopenhauer - Każde pożegnanie ma coś ze śmierci, każde ponowne 

spotkanie – coś ze zmartwychwstania.  

 



ŚDM – zostało 66 dni do rozpoczęcia w parafii. 

Stan funduszy na wyjazd naszej młodzieży do Krakowa to 8.170 zł. 

Pragniemy jeszcze jedną akcją zasilić fundusz naszego wyjazdu do Krakowa. Mianowicie,  

w dniu Odpustu naszej parafii będą sprzedawane Świeczki Roku Miłosierdzia. Będziemy 

zachęcać, aby przy tej świecy gromadzić się domu, rodzinnie lub przynajmniej jako młodzież 

lub dzieci z rodziny i odmówić wspólnie modlitwę w intencji ŚDM. 

Młodzież prosimy o zapisywanie się na wyjazd do Krakowa, u ks. Piotra. Ostateczny dzień 

zapisów to środa 25 maj, w kancelarii w godzinach od 16:00 do 17:00 oraz od 18:30 do 20-

:00. 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. Prośba, aby w środę 25 maja, w tych godzinach, uzupełnili lub spraw-

dzili swoje dane osoby wyjeżdżające na pielgrzymkę do Włoch. Do końca maja poinformu-

jemy, rodziny, które wyraziły chęć goszczenia młodzieży z Niemiec, w swoich domach, do 

których trafią. 

Młodzież z Hochdal przysłała nam filmik oraz krótki list: 

Liebe Jugendliche, Liebe Gastfamilien, Liebe Gemeinde aus Kolonowskie, 

Danke für Eure netten Benachrichtigung, die wir mit Freude empfangen haben. Wir erwarten 

voller Vorfreude den Weltjugendtag 2016. Wir haben Euer Programm erhalten und freuen 

uns darauf. Wir treffen uns regelmäßig mit unserer Gruppe und beschäftigen uns mit dem 

Motto des WJT's. Es gibt in unserer Gruppe auch 3 Leute, die polnisch sprechen können und 

uns mit der polnischen Sprache vertraut gemacht haben. Außerdem haben wir bereits polnisch 

gekocht, dies hat allen gut geschmeckt. Wir bereiten gerade eine Jugendmesse zum künftigen 

WJT vor. Wir alle freuen uns sehr darauf Euch kennenzulernen und voller Vorfreude fiebern 

wir der gemeinsamen Zeit mit Euch entgegen;) 

Anni, Conni, Jeremy, Emmi und der Rest der Gruppe 

——–—–—–—-—–—–———————————–——–——————— 

Kalendarz parafialny: 

26 maja, Boże Ciało. Msza i Procesja do 4 ołtarzy na Starym Osiedlu o godzinie 8:30. 

W Opolu o 19:00 Koncert Uwielbienia (zapraszamy do udziału) 

27 – 29 maja, Camino, Kolonowskie-Góra św. Anny-Opole-Skorogoszcz 

31 maja o godzinie 16:30 Bierzmowanie 

02 czerwca, spotkanie nt. organizacji Gminnych Dożynek w Kolonowskiem 

05 czerwca, Odpust parafialny NSM. Suma o godzinie 11:00 

Na Górze św. Anny pielgrzymka Mniejszości Narodowych 

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

ków Bractwa św. Józefa 

11 czerwca - pielgrzymka osób chorych i starszych na Górę św. Anny 

18 czerwca - pielgrzymka do Łagiewnik i Starego Sącza 

19 czerwca, w salce film „7 kilometrów do Jerozolimy”, Nabożeństwo Bożego Miło-

sierdzia 

21 czerwca, wtorkowa Msza św. Roku Miłosierdzia 

26 czerwca - Uroczystość 60 rocznicy święceń kapłańskich ks. Wolfganga Globisch 

W związku z tą ostatnią uroczystością, prośba o zaangażowanie się w przygotowanie Liturgii 

Mszy św. jak i spotkania w ogrodzie plebanii. Prośba o upieczenie ciast, przygotowanie po-

częstunku (np. sałatki) Chętnych do przygotowania w swoim domu jakiś potraw prosimy  

o informację, co zamierza Ktoś przygotować, do pań: Drzyzga, Mrocheń, Krupok, Baron. 

Dzisiaj Msze św. jak w każdą niedzielę. Nabożeństwo majowe o 17:30. Od-

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

——–—–——–—–———–—————————–——————— 

W poniedziałek Święto NMP Matki Kościoła Msze św. o 8:00 i 18:00. Na-

bożeństwo majowe o 17:30. Odbędą się rejonowe spotkania modlitewne dla 

rolników: Kamień Śl. św. Jacek, godz. 10:00; Olesno, św. Anna, godz.  

10:00. 

——–—–——–—–———–—————————–——————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie  

w Opolu. Zapisy w zakrystii. 

——–—–——–—–—————————————–——————— 

W piątek. o godzinie 19:00 spotkanie w salce kandydatów do Bierzmowa-

nia. 
——–—–——–—–———–—————————–——————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. 

——–—–——–—–———–—————————–——————— 

Nabożeństwa majowe o godzinie 17:30. Zapraszamy do udziału. 

——–—–——–—–———–—————————–——————— 

Bóg zapłać: za wszelkie dobro, modlitwy, ofiary i prace. Za prace przy po-

rządkowaniu i sadzeniu nowych krzewów przy kapliczce św. Józefa. Za pra-

ce przy figurze MB Fatimskiej. Kolekta na opał w ubiegłą niedzielę wynio-

sła 3.441 zł. 

——–—–——–—–———–—————————–——————— 

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 przy-

gotowanie ołtarzy na Boże Ciało mieszkańców Starego Osiedla. Tam też 

będzie Procesja. 

——–—–——–—–———–—————————–——————— 

++ Odbyły się pogrzeby: śp. Józef Dudarewicz l. 69; śp. Benedykt Puzik  

l. 78. Wieczny odpoczynek…++ 

——–—–——–—–———–—————————–——————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy  

życzenia Bożej opieki łask i zdrowia. Szczęść Boże. 

——–—–——–—–———–—————————–——————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Sławomirę 

Henel, Stefanię Biernat, Stefanię Glik i Marię Kaczmarczyk. Bóg zapłać! 

 

Przyjdź Duchu Święty ! 

20/2016 


