
Porządek Nabożeństw 

od 29.04. do 06.05.2018 r. 

 

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 
 

Poniedziałek 30.04. 

  8:00 Za + s. Andrzeję, karmelitankę 

 

Wtorek 01.05. św. Józefa, wspomnienie 

  7:30 Nabożeństwo majowe 

  8:00 Za ++ mamę Cecylię Niewergol w 4 r. śmierci, ojca Alfonsa, córkę Annę Naumann, teściów 
Jadwigę i Pawła Smieszkoł ++ z rodziny i pokr. 

 

Środa 02.05. św. Atanazego, biskupa i doktora, wspomnienie 

17:30 Nabożeństwo majowe 

18:00 Za ++ syna Pawła w 3 r. śmierci, ojca Konrada, rodziców chrzestnych, teściową Władysławę,  
++ z rodzin Pietruszka, Danielczok, Goli 

 

Czwartek 03.05. NMP Królowej Polski 

  7:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

  8:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane dobro z prośbą o Boże bł. łaski, zdrowie  
z ok. urodzin. Nabożeństwo majowe 

10:00 Za + matkę w 15 r. śmierci. Nabożeństwo majowe 

 

I Piątek 04.05. św. Floriana, męczennika, wspomnienie 

  7:00 W int chorych na ciele i na duszy (j. polski) 

17:00 Różaniec za młode pokolenie 

17:30 Nabożeństwo majowe 

18:00 Za ++ męża i ojca z ok. urodzin, rodziców i pokr. 

 
I Sobota 05.05. 

  8:00 Za ++ matkę Katarzynę z ok. urodzin, poległego ojca Piotra, męża Tadeusza, ++ z rodzin  
Schaton, Szydłowski, Obst, Bartodziej, Muc, Klein 

15:00 Roczek Konrad Skiba, Chrzest 

—–—–———–———————————————–———–—— 

17:00 Nabożeństwo majowe 

18:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane dobro z prośbą o Boże bł. łaski, zdrowie  
w całej rodzinie 

 

Niedziela 06.05. VI Wielkanocna 

  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. (j. polski) 

10:00 I Komunia św. 

15:00 Nabożeństwo majowe 

18:00 Za ++ Reginę Dyla w miesiąc po śmierci, ++ Jerzego i pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

17(1270) 29.04. – 06.05. 2018 

 

Powołanie 

 

Nie ma kryzysu powołania, ale może być kryzys  

powołanego człowieka. Dlatego rolą rodziców jest 

przypominanie dzieciom o tym, że wykształcenie, 

praca zawodowa, zdobycie ustabilizowanej pozycji 

finansowej i społecznej nikomu nie wystarczy do 

szczęścia! To wszystko jest wtórne w odniesieniu do 

powołania. Człowiek jest bowiem powołany do  

czegoś znacznie większego niż tylko do zdobycia  

pozycji społecznej czy do pracy w jakimś zawodzie. 

Żaden rodzic nie jest w stanie w szlachetny sposób 

wychowywać dzieci, jeśli będzie opierał się wyłącz-

nie na własnej mądrości i sile. Zarówno rodzicom jak 

i dzieciom potrzebna jest codzienna modlitwa osobista i wspólna, cotygodnio-

wa Eucharystia, pogłębione życie sakramentalne, szlachetne formowanie  

sumienia w oparciu o Dekalog, włączanie się w ruchy formacyjne. Każdemu  

z nas potrzebna jest serdeczna przyjaźń z Jezusem — Dobrym Pasterzem. On 

sam upewnia nas o tym, że jest dla nas bramą zbawienia i że przyszedł po to, 

byśmy mieli życie w obfitości. A życie w obfitości ma jedynie ten, kto bardzo 

kocha. Psalm 23 pokazuje, że niczego nam nie zabraknie, jeśli naszym Paste-

rzem będzie Jezus! Kto żyje w obecności Dobrego Pasterza, temu nie zabrak-

nie także tego najcenniejszego skarbu, jakim jest świętość. Ta świętość, dzięki 

której możemy w szlachetny sposób wypełnić nasze powołanie, które podpo-

wiada nam Ten, który nas rozumie i kocha. O tej świętości pięknie pisze  

papież Franciszek w nowej Adhortacji, do której lektury zachęcam. Jezus - 

Dobry Pasterz jest tym prawdziwym Światłem a nie neonikiem, o czym mówię 

w dzisiejszym kazaniu. 

 
Sentencja: ks. K. Grzywocz - Marny jest życiowy kierunek w stronę: „co  
ludzie powiedzą? co ludzie pomyślą?” 



* Kalendarz parafialny 

- 07,08,09.05. Dni Krzyżowe 

- 11.05. Egzamin kandydatów do Bierzmowania z klasy III 

- 13.05. Rocznica I Komunii św. Nabożeństwo Fatimskie 

- 18.05. „Droga 4+4=20 km.” 

- 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 

Pragniemy, aby trasa Procesji przebiegała w całości na ulicach, które w danym roku 
stawiają ołtarze. W bieżącym roku na ulicach: Haraszowskie, Pluderska, Słoneczna,  
Dębowa, Klonowa. Mieszkańcy i p. Gerard ustalili: 

 I ołtarz - obok posesji rodziny Muszkiet, przygotują mieszkańcy ul. Haraszowskie, od  
ul. Opolskiej, lewa i prawa strona do rodziny Ibrom (włącznie) 

II ołtarz - na rogu ul. Dębowej i ul. Haraszowskie, przygotują mieszkańcy ul. Haraszow-
skie, od rodziny Niewiak, lewa i prawa strona do leśniczówki na Brzyniczce 

III ołtarz - na rogu ul. Dębowej i ul. Pluderskiej, przygotują mieszkańcy ul. Słonecznej, 
Dębowej i Klonowej, 

IV ołtarz - obok posesji rodziny H.G. Klisz przygotują mieszkańcy ul. Pluderskiej 

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 

 

* W maju następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

 06.05. Róża 12 p. Manfred Ullmann 

 13.05. Róża 01 p. Teresa Obst 

 20.05. Róża 02 p. Anna Bock 

 27.05. Róża 03 p. Katarzyna Budnik 

 

* Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży zapraszają młodych całej diecezji 
w poniedziałek 30 kwietnia br. o godz. 19.00 do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP  
w Jemielnicy na Wielkanocne Czuwanie Młodzieży Diecezji Opolskiej. Tym razem  
tematem będą słowa: Słodkie orzeźwienie! W programie spotkania: konferencja, poczę-
stunek, Nabożeństwo i Msza św. 

* Biskup opolski zaprasza rodziny całej diecezji do udziału w Diecezjalnym Święcie 
Rodziny, które odbędzie się we wtorek 1 maja w Jemielnicy. Jest ono od kilku lat oka-
zją do wspólnej modlitwy w intencji rodzin i z rodzinami naszej diecezji oraz do promo-
cji Bractwa św. Józefa, które przyjmie w tym dniu nowych członków. Centralnym punk-
tem Święta będzie Eucharystia sprawowana o godz. 11.00 w kościele pw. Wniebowzię-
cia NMP w Jemielnicy, poprzedzona procesją z kościoła Wszystkich Świętych. O godz. 
14.30 odprawione zostanie Nabożeństwo majowe i do św. Józefa, a o 17.30 wokół  
jemielnickiego stawu odbędzie się tradycyjny «Bieg po dyszke dla Rodziny». Święto 
będzie połączone z Jarmarkiem Cysterskim, który oferuje rokrocznie bogatą gastrono-
mię i liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. Po Mszy św. o 10:00 nauka przed 
chrzcielna. O 17:15 Nieszpory. Przy remizie OSP „Pchli Targ”. 

—————–—–———–———–————————–———–————— 

W poniedziałek Msza św. o 8:00. 

—————–—–———–———–————————–———–————— 

We wtorek przywitamy o godzinie 7:30 miesiąc maj, Maryjny. Msza św.  
o 8:00. 

—————–—–———–———–————————–———–————— 

W środę o 16:00 próba tekstów, dzieci I komunijnych. Od 17:00 okazja dla szyst-
kich do Spowiedzi. Msza św. o 18:00. 

—————–—–———–———–————————–———–————— 

W czwartek Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. o 8:00 i 10:00 po 
każdej Mszy Nabożeństwo majowe. Pół godziny przed każdą Mszą św. okazja do 
spowiedzi. O 11:00 3 próba dzieci I komunijnych. 

—————–—–———–———–————————–———–————— 

I piątek miesiąca. Po Mszy św. o 7:00, po wystawienie Najśw. Sakramentu  
i Litania do NSPJ. O 17:30 Nabożeństwo majowe, o 18:00 Msza św. O 18:30 
spotkanie ministrantów i marianek w ogrodzie parafii. 

—————–—–———–———–————————–———–————— 

W I sobotę miesiąca o 15:00 Msza św. roczków i chrzest. O 17:00 Nabożeństwo 
Majowe. O 9:00 Sakrament Pokuty dzieci I komunijnych. Od 19:00 dyżur  
ks. Piotra na plebanii. 

—————–—–———–———–————————–———–————— 

W przyszłą niedzielę o 10:00 I Komunia. O 15:00 Nabożeństwo majowe. Kolek-
ta na cele diecezji i seminarium. 

—————–—–———–———–————————–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Nowej Renata Knapik, Brygi-
da Gawlik, Edeltrauda Koloch, Katarzyna Bukało. Bóg zapłać! 

—————–—–———–———–————————–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny, książeczki i świeczki 

—————–—–———–———–————————–———–————— 

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Wywóz śmieci 
z śmietnika w ogrodzie, prace przy rabatkach kwiatowych na placu, prace elek-
tryczne. Za udział i modlitwę ponad 30 osobom, w nocnej „Drodze”. Za udział  
w procesji w dniu św. Marka oraz złożone ofiary. 

—————–—–———–———–————————–———–————— 

Zapowiedzi przedślubne: 1. Katarzyna Klyszcz zam. Staniszcze Małe i Jakub 
Sawczuk zam. Kolonowskie. 

—————–—–———–———–————————–———–————— 

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

 

W maju w każdy dzień Nabożeństwo Maryjne - przyjdź! 

17/2018 


