
Porządek Nabożeństw 

od 27.05. do 03.06.2018 r. 

 

Niedziela 27.05. Najśw. Trójcy 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ rodziców Marię i Teodora, siostrę Krystynę, szwagrów Ernesta i Ottona, bratową Teresę, siostrzeń-
ców Lucjana, Norberta i pokr. (j. niemiecki) 

  9:30  Godzinki ku czci NMP 

10:00 Przez wst. św. Jana Pawła II i NSM do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę  
i zdrowie w rodzinie i rodzinach synów oraz o dary Ducha św dla wnuka z ok. 18 r. urodzin 

17:15 Nabożeństwo majowe 

18:00 Za ++ męża i ojca Ewalda, syna Waldemara, rodziców, teściów, rodzeństwo, zięcia Jacka, ++ z rodzin z obu 
stron 

 

Poniedziałek 28.05. 

  7:00 Za ++ matkę Annę w 25 r. śmierci, ojca Jana, męża Herberta, kuzyna Gintra, dziadków i pokr. z obu stron 

  7:30 Nabożeństwo majowe 

 

Wtorek 29.05. św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, wsp. 

17:30 Nabożeństwo majowe 

18:00 1. Za ++ męża i ojca Józefa, syna Andrzeja i Huberta, rodziców Annę i Wilhelma, Jadwigę i Herberta, brata 
   Georga i pokr. 

 2. Za ++ matkę Hildegardę Mocny w 3 r. śmierci i z ok. urodzin, ojca Edmunda 

 

Środa 30.05. 

17:30 Nabożeństwo majowe 

18:00 1. Za + męża i ojca Ernesta w 3 r. śmierci 

  2. Za + Felicitas Scholz w miesiąc po śmierci 

 

Czwartek 31.05. Boże Ciało 

  7:00 Do Miłosierdzia Bożego za + w pewnej int. 

  8:30 Za parafian, Procesja 

 

I Piątek 01.06. 

  7:00 W int. chorych, samotnych, seniorów (j. niemiecki) 

15:00 W int. absolwentów klas a, b szkoły podstawowej roczników 1967 - 1975, ich rodzin, nauczycieli oraz za ++ 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane dobro z prośbą o Boże bł. łaski, zdrowie dla męża Fran-
ciszka z ok. 80 r. urodzin, Procesja 

 

I Sobota 02.06. 

  8:00 O Boże bł. wst. MBNP oraz dary Ducha św. dla córki Karoliny z ok. 18 r. urodzin oraz za ++ męża i ojca 
Ewalda w r. śmierci, rodziców, teściów, brata Stefana, szwagrów ich synów, Józefa, Procesja 

15:00 Chrzest: Szymon Piotr Kampa, Hanna Krystyna Konieczko, Arkadiusz Rajmund Pach. 

 Roczek: Hanna Katarzyna Bogdoł, Gabriel Franciszek Ebelt 

—–—–———–———–——–—–—— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Z podziękowaniem i prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP, o łaski, zdrowie, światło Ducha św. z ok.  
18 r. urodzin Szymona, o łaski i zdrowie w rodzinie a szczególnie dla syna Łukasza 

 

Niedziela 03.05. IX niedziela zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane dobro z prośbą o Boże bł. łaski, zdrowie dla Moniki  
i Karola z ok. 50 r. ślubu (j. niemiecki) 

  9:30  Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ męża Otto, syna Lucjana, rodziców Marię i Teodora, teściów Annę i Jana, siostrę Krystynę, bratową 
Teresę, siostrzeńca Norberta, szwagierki, szwagrów i pokr. 

18:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane dobro z prośbą o Boże bł. łaski, zdrowie w int. rodziny 
Jolanty i Marka z ok. 20 r. ślubu 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

21(1274) 27.05. – 03.06. 2018 

 

Najświętsza Trójca 

Jezus zachęca nas, że jeśli chcemy dojść do Boga  

i zjednoczyć się z Nim, musimy iść tym śladem. Jego 

śladem. To ślad całej Ewangelii, ślad Krzyża i Zmar-

twychwstania. W naszą bezradność wkroczył sam 

Bóg. W Jezusie Chrystusie i przez Niego dana jest 

nam możliwość poznania Boga i coraz większego 

przybliżania się do Niego. Życie Pana Jezusa na zie-

mi, Jego nauczanie i cuda, które czynił, są świadec-

twem o Ojcu. Wszyscy mamy możliwość przybliża-

nia się do niepojętego Boga, ufając i wierząc we 

wszystko. Musimy uznawać ważność wszystkiego  

i kierować się w swym postępowaniu tym, co objawił 

nam Pan Jezus. Z pewnością sami z siebie wiele  

potrafimy, jednak mimo to nieodmiennie napotykamy 

granice naszych możliwości. Jeśli więc niełatwo nam 

pojąć otaczającą rzeczywistość, jeśli nieraz trudno nam zrozumieć samego siebie, 

to w o wiele większym stopniu zdajemy sobie sprawę z naszej niedoskonałości w 

odniesieniu do tajemnic Bożych. Jedną z najtrudniejszych prawd wiary jest prawda 

o Trójcy Przenajświętszej. Aby ją pojąć, nie wystarczy samo przyswojenie wiedzy 

biblijnej, zaś wypływające z niej nauczanie Kościoła, może do nas czasami nie  

dotrzeć. Tu trzeba czegoś więcej: pokory wiary, która w sposób pozazmysłowy  

pozwala dotykać realiów życia Boga jako jedności Trzech Osób. Bóg jest tutaj, bli-

sko człowieka, a nie gdzieś daleko. Z miłości powołał człowieka do życia, z miło-

ści posłał na świat Swojego Syna, by przez ofiarę Jego krzyża dokonać odkupienia 

człowieka, wreszcie z miłości posłał Ducha Świętego, by Ten prowadził w nas 

dzieło uświęcenia. Chrystus, objawiając tajemnicę Trójcy Świętej, odkrywa jedno-

cześnie tajemnicę człowieka. 

 

Sentencja - Bill W.: Nic tak nie popłaca jak powściągliwość języka i pióra. Musimy 
unikać niepohamowanego krytycyzmu, zapalczywych kłótni, wytykania cudzych 
wad i słabości, w których chodzi nam na postawieniu na swoim, dąsaniu się po  
kątach i milczącej pogardzie. Są to emocjonalne pułapki, a przynętą jest w nich  
duma i mściwość, własne kompleksy i poczucie niskiej wartości. 



Boże Ciało - niech będzie świętem całej parafii, miejscowości, rodziny. Wyznaniem 
wiary przez udział w Mszy św. i Procesji. Przez udekorowanie okien naszych domów. 
Procesja po Mszy św. o 8:30 przejdzie ul. Leśną, ks. Czerwionki, Kościuszki na ul Ha-
raszowską. Przy 4 ołtarzu zakończenie. 

I ołtarz: obok posesji rodziny Muszkiet, mieszkańcy ul. Haraszowskie, od ul Opol-
skiej, obie strony do rodziny Ibrom 

II ołtarz: na rogu ul. Dębowej i ul. Haraszowskie, mieszkańcy ul Haraszowskie, od 
rodziny Niewiak, obie strony do leśniczówki na Brzyniczce 

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

IV ołtarz: obok posesji rodziny H.G. Klisz, mieszkańcy ul. Pluderskiej 

 

Droga - dziękujemy, myślę, sobie wzajemnie za podejmowany trud nocnych dróg po 
Naszych lasach, w ciszy i z modlitwą. Uczestniczy w nich każdorazowo od 30 do 60 
osób. Mnożąc ilość osób przez ilość odmawianych Różańców i Koronek daje to potęgę 
modlitwy. Idąc tworzymy piękną wspólnotę. Informuję, że można odbierać „Paszport 
Drogi”, jak też uzyskać pieczątkę potwierdzającą udział. Dotychczas odbyły się nastę-
pujące Drogi: 

Droga 4+4=14 km. - 02.06.2017 rok 

Droga 4+4+kamień=17 km. - 18.08.2017 rok 

Droga 2+2=10 km. - 06.10.2017 rok 

Droga 3+3=12 km. do Panamy - 01.12.2017 rok 

Droga Sylwestrowa na Regolowiec 

Droga 2+2=10 km. - 20.04.2018 rok 

Droga Krzyżowa na Regolowiec 

Droga 4+4=19 km. - 18.05.2018 rok 

Zapraszam na następną „Droga 2+2=11 km.”, która odbędzie się w piątek 22 czerwca. 

 

Oto nasi młodzi parafianie, którzy 28.05.2018 roku z rąk ks. bp. Pawła Stobrawy przyj-
mą Sakrament Bierzmowania: 

Badura Rafał, Burda Kinga, Czupała Marcelina, Dudarewicz Oliwier, Dreja Kevin, 
Gawlik Weronika, Kampa Daniela, Knapik Aleksandra, Konieczko Marta, Koza Rafał, 
Krasucki Błażej, Ledwoch Natalia, Maniera Krzysztof, Niedziela Natalia, Ochlust 
Amelia, Pflaum Dagmara, Ploch Patryk, Richter Jakub, Rudyk Katarzyna, Spałek  
Tomasz, Szarek Jagoda, Szaton Adam, Trzasko Emanuel, Wilczek Marta, Wójciów 
Dominika, Ziaja Adam. 

 
Bohaterem katechezy diecezji opolskiej został Nasz parafianin Adam Kała - katecheta 
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Gratulu-
jemy! 
 
Została pomalowana (wykonano parę innych prac) Kaplica Pogrzebowa. Bóg zapłać 
za składane na cele remontowe ofiary, dziękujemy panu Ditrowi za ufundowanie farb. 
Kaplica jest Naszą wspólną własnością, dbajmy o to miejsce. Prośba, aby dbać o czy-
stość w kaplicy, po pogrzebie rodzina jest odpowiedzialna za posprzątanie. Proszę pa-
miętać o gaszeniu świec po modlitwie oraz światła. Nie dolewać własnego oleju!!! 
Przypominamy o regulowaniu opłat za miejsca na cmentarzu i za stawiane pomniki 
oraz przy stawianiu nowego pomnika o zabieranie części starego. 

Dzisiaj Uroczystość Trójcy św. Kolekta na cele parafii. Gościmy siostry Werbistki. Po 
Mszach do koszyczka można złożyć ofiary na cele działalności misyjnej sióstr. Po Mszy 
św. o 10:00 nauka przed chrzcielna. O 17:15 Nabożeństwo majowe prowadzone przez 
siostry. 

—————–—–————————————–——–—–———–————— 

W poniedziałek Msza św. o godz. 7;00, po Mszy św. Nabożeństwo majowe. O 18:00  
w Żędowicach Sakrament Bierzmowania. 

—————–—–————————————–——–—–———–————— 

W środę o Msza św. o 18:00, o 17:30 Nabożeństwo majowe. O 16:45 próba sypania 
kwiatów, zapraszamy wszystkie dzieci. Od 17:00 okazja do spowiedzi św. Od 18:30 
zapraszamy dzieci i młodzież do zrobienia chodnika z kwiatów na placu kościelnym. 

—————–—–————————————–——–—–———–————— 

W czwartek Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ostatni dzień maja Msze  
św. o 7:00 i 8:30. Przy ostatnim ołtarzu Nabożeństwo majowe. Po południu spływ kaja-
kowy dla ministrantów i szafarzy. W Opolu o 19:00 Koncert Uwielbienia. Kolekta na 
cele parafii. 

—————–—–————————————–——–—–———–————— 

I piątek, Msze św. o 7:00 i 18:00, po wieczornej Mszy św. Procesja. Odwiedziny  
chorych z Komunią św. w domach od 8:00. 

—————–—–————————————–——–—–———–————— 

I sobota, po Mszy o 8;00 Procesja. Msza chrzcielna i roczków o 15:00. Nabożeństwo 
Maryjne o 17:00.Od 19:00 dyżur ks. Piotra w kancelarii. 

—————–—–————————————–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę Procesja po Mszy o 10:00, nie będzie po południu Nabożeństwa. 
Kolekta na cele diecezji i seminarium. Odpust w parafii NSPJ w Zawadzkiem. 

—————–—–————————————–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Violetta Markowska, 
Magdalena Wacławczyk, Kornelia Brandt, Katarzyna Richter. Bóg zapłać! 

—————–—–————————————–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny (to już piąty z kolei numer w którym jest „coś” 

dotyczącego naszej parafii). 

—————–—–————————————–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. 

—————–—–————————————–——–—–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

—————–—–————————————–——–—–———–————— 

Zapowiedzi przedślubne: 1. Anna Filarska zam. Szymochów i Tomasz Kruk zam.  
Kolonowskie. 1. Sylwia Mikołajczyk zam. Ozimek i Kamil Dworczak zam. Kolonow-
skie 

—————–—–————————————–——–—–———–————— 

Dzisiaj zarząd DFK Kolonowskie zaprasza na spotkanie z okazji dnia Matki i Ojca do 
sali przy OSP na godzinę 15.00. W niedzielę 03.06. na Górze św. Anny pielgrzymka 
Mniejszości Narodowych. 
Prośba o upieczenie ciast, kołaczy na Nasz Festyn. Szczegóły ew. zgłoszenie chęci 
upieczenia, podawać u pań przewodniczących Róż Różańcowych. Na stronie www. 
(zakładka Panama 2019) można zobaczyć niektóre Panamki - Niespodzianki. 
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