
Porządek Nabożeństw 

od 22.04. do 29.04.2018 r. 

 

Niedziela 22.04. IV Wielkanocna 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża i ojca Piotra, ojca i dziadka Tomasza w r. śmierci (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 W int. dobrodziejów - zam. od sióstr karmelitanek 

17:15 Modlitwa za młodych i o powołania 

18:00 Z podz. za otrzymane dobro z prośbą o Boże bł. za wst. NSM, o łaski, zdrowie w rodzi-
nie i rodzinach dzieci 

 

Poniedziałek 23.04. św. Wojciecha, biskupa, męczennika, uroczystość 

  7:00 Za ++ męża i ojca Ernesta z ok. urodzin, rodziców Agnieszkę i Konrada, teściów Annę  
i Andrzeja, siostrę Magdalenę, szwagra Eryka 

 

Wtorek 24.04. 

18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka, teściów Jana i Rozalię, szwagra Gerharda, córkę 
Małgorzatę, swatów Elżbietę, Henryka, Czesława, dziadków, rodziców, chrzestnych  
i pokr. 

 

Środa 25.04. św. Marka, ewangelisty, święto 

17:00 Za żyjących i zmarłych mieszkańców ulic Leśna, Opolska, Prosta, Krzywa, Kolejowa 
Procesja 

 

Czwartek 26.04. 

17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

18:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane dobro z prośbą o Boże bł. łaski, zdro-
wie w rodzinie Marii i Grzegorza oraz o Boże bł. w rodzinie córki 

 

Piątek 27.04. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ męża Andrzeja w 3 r. śmierci, teściów, ojca Wincentego, braci Konrada  
i Ryszarda, siostrę Marię, szwagierkę Annę, szwagra Marka oraz ++ z rodziny 

 

Sobota 28.04. 

  8:00 Za ++ męża Grzegorza Jonek, córkę Teresę i ++ z rodziny 

14:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane dobro z prośbą o Boże bł. łaski, zdro-
wie dla Jerzego Chwalczyk z ok. 80 r. urodzin 

—————–—–———–———–———–——–—–——— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + matkę Annę w 1 r. śmierci, ++ pokr. z obu stron 

 

Niedziela 29.04. V Wielkanocna 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ żonę, matkę Annę oraz o Boże bł. łaski i zdrowie w rodzinie (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + Władysław Żołnierczyk oraz ++ z rodziny i dusze w czyśćcu 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za ++ rodziców 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

16(1269) 22.04. – 29.04. 2018 

 

Tydzień Modlitw o Powołania 
 
Czwarta Niedziela Wielkanocna rozpoczyna  
Tydzień Modlitw o Powołania do Służby  
w Kościele. Wpatrując się w ewangeliczną postać 
Chrystusa Dobrego Pasterza mamy okazję ponow-
nie pochylić się nad tajemnicą powołania. Bene-
dykt XVI pisał: «Życzę, by Kościoły lokalne,  
w ich różnych wymiarach, stały się „miejscem” 
uważnego rozeznania i głębokiej weryfikacji  
powołania, oferując młodym ludziom mądre  
i mocne towarzyszenie duchowe. W ten sposób 
wspólnota chrześcijańska stanie się wyrazem  
miłości Boga, która chroni w sobie każde powoła-
nie. Ta dynamika, która jest zgodna z nowym 
przykazaniem miłości Jezusa, może znaleźć wymowną i szczególną realizację 
w rodzinach chrześcijańskich. Rodziny są nie tylko uprzywilejowanym miej-
scem formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, ale mogą reprezentować „pierwsze  
i najlepsze seminarium powołaniowe do życia ofiarowanego na służbę Króle-
stwa Bożego”. Najpierw w rodzinach trzeba na nowo odkryć piękno i znacze-
nie kapłaństwa oraz życia konsekrowanego. Duszpasterze oraz wszyscy wier-
ni świeccy powinni współpracować, aby w Kościele mnożyły się „domy 
i szkoły wspólnoty” na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, która stała się har-
monijnym odbiciem na ziemi życia Trójcy Świętej». Przeżywając we wspól-
nocie parafialnej ten szczególny tydzień okresu Wielkanocnego pamiętajmy  
o modlitwie o tych, którzy odpowiedzieli na głos Bożego wezwania do pracy 
w Owczarni Pana oraz o młodych ludziach, którzy zastanawiają się nad  
wyborem życiowej drogi. Zachęceni przez Papieża, módlmy się też za nasze 
rodziny, aby były «żyzną glebą» dla wzrostu powołań kapłańskich i zakon-
nych. Starajmy się wreszcie nieustannie kształtować w sobie i w tych, za któ-
rych się w tych dniach modlimy, postawę wrażliwości na glos powołującego 
Chrystusa - Dobrego Pasterza. 
 
Sentencja: Anonim - Lęk zapukał do drzwi, wiara je otworzyła, ale w progu 
nikogo nie było. 



Kalendarz parafialny 

- 01.05. przywitanie Maryi w miesiącu maju 

- 06.05. I Komunia św. 

- 07,08,09.05. Dni Krzyżowe 

- 13.05. pierwsze Nabożeństwo Fatimskie 

- 13.05. rocznica I Komunii św. 

- 25.05. spotkanie PRD 

- 26.05. pielgrzymka na św. Krzyż ( do 30.04. uzupełnić dane i wpłacić 50 zł.) 

- 27.05. spotkanie na Mszach św. z siostrami misjonarkami werbistkami 

- 28.05. Sakrament Bierzmowania w Żędowicach 

- 10.06. Odpust parafialny. „Panamka” - do nabycia wiele niespodzianek 

- 16.06. Festyn parafialny 

- 21.06. Zjazd kapłanów święconych w1986 r. 

 

Boże Ciało – ołtarze i trasa 
Pragniemy, aby trasa Procesji przebiegała w całości na ulicach, które w danym 
roku stawiają ołtarze. 

* 2018 r. Haraszowskie, Pluderska, Słoneczna, Dębowa 
* 2019 r. 1 Maja, Żeromskiego 
* 2020 r. ks. Czerwionki, Topolowa, Krzywa 
* 2021 r. Kościuszki, Kolejowa, Nowa 
* 2022 r. Opolska, Leśna, Prosta 
* 2023 r. Stare Osiedle 
* 2024 r. Nowe Osiedle 

—————–—–———–——–—————–——–—–———–————— 

Opowiadanie 
W czasie polowania król odłączył się przez nieuwagę od swej świty. Już dobre 
parę godzin cwałował samotnie przez las, nie spotkawszy ani jednego człowieka. 
W pewnej chwili dostrzegł pomiędzy drzewami unoszący się w górę cienki słup 
dymu i udał się w jego kierunku. Kiedy tam dotarł, okazało się, że przybył do 
chaty starego drwala, który właśnie przygotowywał sobie jedzenie. Król zsiadł  
z konia, podszedł do drwala i powiedział: Jestem twoim królem i chcę, żebyś 
mnie ugościł, bo zgłodniałem. Co gotujesz? Fasolę – odrzekł krótko drwal. Czy 
dasz mi połowę twej fasoli? Jestem w końcu królem i z chęcią ci się odwdzięczę. 
Nie, nie dam – odpowiedział mężczyzna – ponieważ wystarczy jej tylko dla 
mnie, a bez jedzenia nie mogę wykonywać mojej pracy. Poza tym, ta fasola jest 
warta więcej niż wszystko, co ty posiadasz. Ty chciałbyś dostać moją fasolę, ale 
ja nie chcę mieć nic z tego, co ty nazywasz swoją własnością. Dlatego moja faso-
la jest dla mnie o wiele cenniejsza. Pomyśl, ilu zazdrośników, intrygantów i wro-
gów kwestionuje twoje prawo do majątku, który posiadasz, i królestwa. Ja mam 
tylko moją chatę, moją pracę i moją fasolę, ale jestem wolny od wszelkich  
sporów. I chcę, żeby tak zostało. Król spojrzał na niekwestionowanego właścicie-
la fasoli i pomyślał o swoim spornym prawie do królestwa. Po czym pogrążony 
w zadumie bez słowa odjechał. 

Dziś i w ciągu tygodnia ogarnijmy gorącą modlitwą sprawę powołań! 
Dzisiaj kolekta na cele parafii. O 17:15 modlitwa za młodych, szczególnie w int. 
jesiennego Synodu Biskupów w Rzymie, dotyczącego ludzi młodych i sprawy 
powołań, oraz ŚDM 2019 ( zapraszam do tej modlitwy wszystkich, ciepło mło-
dzież, gorąco kandydatów do Bierzmowania). Przed i po Mszach św. Kiermasz, 
organizowany przez młodych. Do nabycia Biblia, książki, płyty, albumy, modli-
twy, Droga do nieba, krzyże, różne świece (tematyka ubogaca naszą wiedzę reli-
gijną, mogą też to być prezenty na różne okazje np. I Komunię św.). Podczas 
Mszy św. słowo na temat spraw gospodarczo - remontowo - finansowych naszej 
parafii. 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 
W środę o 17:00 Msza św. szkolna i Procesja o urodzaje. Wyjazd na Apel  
Jasnogórski o godzinie 19:00, zapisy w zakrystii, koszt 12 zł. 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 

W czwartek o 16:00, 1 próba dzieci I komunijnych. 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 

W piątek o 19:00 na plebanii spotkanie młodych. 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. O 10:00, 2 próba dzieci 

I komunijnych. 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. Po Mszy św. o 10:00 nauka 

przed chrzcielna. 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Nowej Małgorzata Wilczek, 
Magdalena Dziuba, Kornelia Demarczyk, Dorota Buchacz. Bóg zapłać! 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny (Adhortacja Gaudete et Exsultae), Mały Gość. 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Za prace przy 
obróbce okien w salce. Za przygotowanie złomu oraz akcję zbierania (zebrano 
10 ton, na sumę 6.040 zł). Za wykonanie wazonu pod krzyż na cmentarzu. 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 

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

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 
* Trwa diecezjalny konkurs „Bohater katechezy”. Jednym z 10 finalistów jest 
mieszkaniec naszej parafii p. Adam Kała ( można zobaczyć zdjęcie na stronie 
naszej parafii w zakładce Panama 2019), głosować można na: facebook profil 
Bohater katechezy diecezji opolskiej. 

* Można oddać głos w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim na zadanie  
o zasięgu powiatowym (4. P/OST/14/DIG). 

16/2018 


