
Porządek Nabożeństw 

od 01.04. do 08.04.2018 r. 

 

Niedziela Zmartwychwstania 01.04. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Łucję, ojca Huberta, siostrę Ewelinę, ojca Gerharda, szwagra Andrzeja, dziadków, 
pokr. dusze w czyśćcu (j. polski) 

10:00 Za + Mariolę Lipok w miesiąc po śmierci 

15:00 Nieszpory 

 

Poniedziałek Zmartwychwstania 02.04. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ ojca Pawła Kandora z ok. urodzin, matkę Elżbietę, rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga, siostrę 
Elżbietę, szwagra Rajmunda, swatów Bernarda i Eugeniusza dziadków z obu stron (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za ++ Ernest Mocny w1 r. śmierci, jego zonę Krystynę 

18:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża, ojca, dziadka Augustyna, siostrę, brata, bratową, teściów, 
dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu oraz o Boże bł. i zdrowie dla matki 

 

Wtorek 03.04. Oktawa 

18:00 Za ++ matkę Marię Czupała w r. urodzin zaginionego ojca Karola, żonę Hildegardę, brata Pawła, 
Marię i Teodora Czok i pokr. 

 

Środa 04.04. Oktawa 

10:00 Pogrzeb + Regina Dyla - z Dortmundu 

18:00 Za ++ rodziców Irenę i Franciszka, dziadków Paulinę i Teodora, Helenę i Gintra, 

  Emmę i Jana, Gertrudę i Józefa, ++ z całego pokr. i dusze opuszczone 

 

I Czwartek 05.04. Oktawa 

17:00 Godzina św. i Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Pawła Krupka, dziadków z obu stron, z pokr. Krupka i Labus 

 

I Piątek 06.04. Oktawa 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ ks. Krystiana oraz jego ojca 

 

I Sobota 07.04. Oktawa 

  8:00 Za ++ matkę Adelajdę w r. śmierci, ojca Wilhelma oraz pokr. 

15:00 Chrzest Emilia Maria Bednorz; Roczek Aurelia Ewa Łukacz 

—————–—–—–———————————————————– 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ ojca Teodora Kosytorz w r. śmierci, matkę Reginę, ojca Wiktora Muc, siostrzeńca Pawła 
Bronek, ciocię Elżbietę Steinert, wujka Józefa i Gerharda, dziadków Steinert, Kosytorz, Muc, Sowa 

 

Niedziela Miłosierdzia, Biała 08.04. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ ojca Franciszka w r. urodzin, matkę Różę, teściów Urszulę i Jerzego, ks. Jerzego i pokr.  
(j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. wst. MBNP opiekę, siły i zdrowie dla Lidii Neuman  
z ok. 89 r. urodzin 

17:15 Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. wst. MBNP opiekę, siły i zdrowie dla ojca i dziadka 
Józefa Kruk z ok. 98 r. urodzin 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Sentencje, Życzenia nie tylko na Wielkanoc 

 

- Jeśli spotykasz na swej drodze kłopot, co zrobić? Zaakceptować go, ze spokojem  
z nim się zmierzyć, okiełzać i spróbować przezwyciężyć 

- Zacznijmy od nauki panowania. Ale nie nad światem, drugim człowiekiem, domow-
nikiem, ale nad sobą 

- Kiedy nie potrafimy pohamować języka, rozsądek i tolerancja natychmiast ulatniają 
się 

- Przestańmy walczyć z kimkolwiek i czymkolwiek 

- Włóż klucz do zamka, uchyl trochę drzwi i przekonasz się, że zawsze można je 
otworzyć jeszcze szerzej. Ten klucz nazywa się „dobre chęci” 

- Wiara to siła i odwaga, a nie słabość. Ludzie wiary są odważnymi 
- Żyjemy w świecie pełnym zawiści. Wszyscy, mniej lub bardziej, jesteśmy nią zara-
żeni. Musi ona mieć pokrętną przyjemność w sobie, że wolimy poświęcać czas na 
marzenia o tym czego nie posiadamy, zamiast na to zapracować. Albo chcemy wybić 
się w dziedzinach do których nie mamy zdolności, zamiast pogodzić się z ich brakiem 

- Nieszczęście może obrócić się w szczęśliwy traf i wyjść na dobre 

- Poczucie winy jest w istocie drugim obliczem pychy. Celem winy jest zniszczenie 
siebie, celem pychy zniszczenie innych 
- Mów sobie i innym: wspieram Ciebie (siebie), wierzę w Ciebie (siebie) 
- Praktyka wyznawania drugiemu człowiekowi własnych wad jest znana od wieków. 
Jest to ważny składnik życia religijnego, ale i psychiatrzy, psychologowie wskazują 
na istnienie w każdym człowieku głębokiej potrzeby, rozpoznania wad, a także  
podzielenia się tymi obserwacjami w rozmowie z kimś godnym zaufania i wyrozu-
miałym. 
- Bóg nie oczekuje, że Nam się uda, chce tylko byśmy próbowali 
- Pełen żalów i zajadłych pretensji, list, sms, mail może być cudownym wentylem 
bezpieczeństwa, pod warunkiem, że po napisaniu, wrzucimy go do kosza lub kliknie-
my usuń 
- Bóg kalkuluje, tak, że nic nie idzie na marne. Nawet porażka jest dla Nas lekcją  
pokory, bolesną lecz potrzebną. Często mądrość życiową osiąga się za sprawą  
Naszych porażek 
- Otrzymujemy tym więcej wskazówek, jak żyć, im mniej narzucamy się Bogu z proś-
bami o spełnienie Naszych życzeń, na określonych przez Nas warunkach 
- Na ludzi, którzy sprawiają Nam kłopoty, są w stosunku do Nas złośliwi, patrz nie 
jak na zagrożenie, ale jak na Twoich nauczycieli. Ich obecność uczy cierpliwości, 
pokory, milczenia, tolerancji 
- Najbardziej perwersyjną formą zadowolenia z siebie jest rozprawianie o wadach 
innych. Można żyć w błogiej nieświadomości wad własnych 



Kochaj i pracuj - ks. Jan Twardowski 

Czy można miłość nakazać jak przykazanie? Można wydać komendę: 

„W tył zwrot!”, „W lewo patrz!”, „Spocznij!”, ale czy można powiedzieć: 
„Kochaj tego pana, który chodzi po parku i wzdycha”, „Kochaj panią, która  
założyła niemodny kapelusz”? Jeżeli uważamy, że miłość to tylko uczucie,  
fascynacje, wzruszenie, zakochanie - to takiej miłości chyba nie można nikomu 
nakazywać przykazaniem. Taka miłość przychodzi spoza nas i może być rado-
ścią lub cierpieniem. Zawsze wielkim doświadczeniem dla człowieka, próbą, jak 
zachowa się w okresie sentymentalnej niedojrzałości. 

Jeżeli Ewangelia nakazuje przykazaniem: „Miłuj bliźniego”, to ma na myśli taką 
miłość, która jest troską o człowieka, odpowiedzialnością za niego  
i ogromną pracą nad sobą, walką z własnym egoizmem, który przeszkadza 

w miłości. Taką miłość trzeba nakazywać jako pracę nad sobą. Kochać drugiego 
człowieka oznacza wielką pracę nad sobą. Najczęściej kochamy kogoś  
takim, jakim on nie jest, a najważniejsze: uczyć się kochać takim, jakim on jest. 

 

 

Bóg zapłać za udział i zaangażowanie w Wiel-
kim Tygodniu. Za składane ofiary: na cele  
parafii, na utrzymanie miejsc w Ziemi Świętej 
potrzeby sióstr karmelitanek, Caritas parafii, 
wsparcie grupy „Z nadzieją do Panamy”, chłop-
com za kołatanie, wszystkim za złożone dary  
w Wielki Czwartek, za służbę szafarzom, lekto-
rom, mariankom, ministrantom, za muzykę  
i śpiew organistom, chórowi, orkiestrze, Caritas 
parafii za organizację kiermaszu 

i paczek, paniom za porządki w kościele, całej 
ekipie z p. Marią i Franciszkiem, s. Macieją oraz 
3 panom, za ofiarną pracę przy dekoracji Boże-
go Grobu i Ciemnicy, kandydatom do Bierzmo-
wania oraz paniom i panu za porządki na terenie 
placu kościelnego. 2 panom za omiecenie ścian kościoła, Za wsparcie słodycza-
mi zbierania jajek w ogrodach, przez dzieci. Za przygotowanie i udział w Nabo-
żeństwach Gorzkich Żali 

i Drogi Krzyżowej, szczególnie na ulicach miasta, Regolowcu i EDK (szło 14 
osób ). Za życzenia i dobre słowa, dary i ofiary przyniesione na plebanię. Za 
ofiary wypominkowe. Panu Henrykowi za ofiarną, sumienną pracę przez całą 
zimę przy piecach centralnego ogrzewania. Panom Bernardowi i Józefowi za 
wszelkie naprawy hydrauliczne i elektryczne. Mateuszowi Czupała za wielolet-
nią ofiarną służbę przy ołtarzu. Dyplom za służbę w Wielki Czwartek 

w Opolu otrzymali Piotr Glegoła i Paweł Rudyk. Za skorzystanie z Sakramentu 
Pokuty w Wielki Wtorek. Tradycyjnie nastąpiła wymiana Paschałów z parafią 
st. Franciskus z Hochdahl. 

Niedziela Zmartwychwstania, Msze św. o 7:30 i 10:00. Nieszpory  
o 15:00. Po Mszy o 10:00 zapraszamy dzieci do szukania jajek wielka-
nocnych, w ogrodach parafii. Kolekta na cele naszej parafii. 

—————–—–———–—–———–——–—–———–————— 
Poniedziałek Wielkanocny, Msze św. jak w każdą niedzielę. Nie będzie 
Nieszporów. Kolekta przeznaczona na cele sióstr karmelitanek. 

—————–—–———–—–———–——–—–———–————— 
W czwartek o 17:00 Godzina święta. 

—————–—–———–—–———–——–—–———–————— 

W piątek o 18:45 na plebanii spotkanie członków PRD. 
—————–—–———–—–———–——–—–———–————— 

W sobotę o 15:00 Msza chrzcielna i roczków. O 17:00 Nabożeństwo 
Maryjne. Od 19:00 dyżur ks. Piotra na plebanii. 

—————–—–———–—–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele Caritas diecezji. O 17:15 Nabożeń-
stwo ku czci Miłosierdzia Bożego. 

—————–—–———–—–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Pluderskiej Anna  
Janus, Marzena Richter, oraz z ul. Słonecznej Anna Wydra, Krystyna 
Mańczyk. Bóg zapłać! 

—————–—–———–—–———–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 
—————–—–———–—–———–——–—–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy 
życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

—————–—–———–—–———–——–—–———–————— 

* Zbiórka złomu w sobotę 14.04. Prośba o podanie informacji, ustnie 
lub na kartce z nazwiskiem i adresem 
* W sobotę 14.04. dzień otwartych drzwi w WSD w Opolu 
* W niedzielę 22.04. kiermasz książek i płyt religijnych 
* W sobotę 28.04. w Kluczborku spotkanie przedstawicieli PRD 
* Pielgrzymka w Góry Świętokrzyskie, na Święty Krzyż w sobotę  
26 maja. Zapisy w zakrystii, podajemy imię, nazwisko, adres nr. pesel 
oraz wpłacamy 50 zł. 
 

Złożone ofiary na cele remontowe parafii (zrobiono wymianę okien  
w salce, oraz w przyszłości malowanie kaplicy pogrzebowej) wynoszą 
19.751 zł. (3 kolekty 10.701 zł. dar rodziców dzieci I komunijnych 1.600 
zł. wpłaty 25 rodzin i osób 7.450 zł.) 

13/2018 


