
Porządek Nabożeństw 

od 10.02. do 17.02.2019 r. 

 

Niedziela 10.02. V zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ o radość wieczną dla Zofii z ok. urodzin, jej męża, synów Bogusława i Jerzego,  
rodziców Różę i Franciszka, bratową Marię, szwagierkę Renatę, dziadków i krewnych  
z rodziny (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ rodziców 

16:30 Nieszpory 

17:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. opiekę łaski, 
zdrowie, dary Ducha św. dla Dawida Bonk z ok. 18 r. urodzin o Boże bł. w rodzinie 

 

Poniedziałek 11.02. NMP z Lourdes 

  9:00 1. W int. wszystkich chorych, starszych naszych parafian 

 2. W pewnej int. o łaskę zdrowia 

 

Wtorek 12.02. 

17:00 Za ++ męża, ojca Józefa, rodziców Martę i Jana, Julię i Józefa, zięcia Bernarda i pokr. 

 

Środa 13.02.  

17:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. opiekę łaski, 
zdrowie z ok. 65 r. urodzin Marii Radiemierski oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinach dzie-
ci 

 

Czwartek 14.02. św. Cyryla i Metodego. patronów Europy, święto 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++ syna Marcina w r. śmierci, męża Jerzego, rodziców, teściów i pokr. 

 

Piątek 15.02. 

16:30 Różaniec za młodych 

17:00 Za ++ męża Józefa, ojca Antoniego w ich r. śmierci, matkę Marię, teściów Marię i Ignace-
go, siostrę Hildegardę, męża Johana, dziadków i pokr. 

18:00 Za ++ kapłanów 

 

Sobota 16.02. 

  8:00 Do MBNP i św. o. Pio z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji dla mamy 

————–———–——–—–———–————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ matkę Różę w 10 r. śmierci, ojca Wilhelma, teścia Bronisława i pokr. 

 

Niedziela 17.02. VI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 O radość życia wiecznego dla ++ matki Róży w r. śmierci, ojca Franciszka, rodziców  
Urszulę i Jerzego oraz pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Jana Banach w 2 r. śmierci, rodziców, rodzeństwo z obu stron 

16:30 Nabożeństwo 

17:00 Za ++ ojca Wilhelma, matkę Małgorzatę, rodziców i braci Jana i Karola 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

06(1311) 10.02. – 17.02. 2019 

 

Po ŚDM - cz.1 

ŚDM 2019 w Panamie zakończyły się jako wydarzenie w historii, ale zostaną już na zaw-
sze w naszych sercach, myślach i życiu. Nie da się dwu tygodniowego pobytu  
w Panamie zawrzeć w zdjęciach, filmach, słowach, tekstach. Nic do końca nie odda atmos-
fery tych dni, tego co przeżyliśmy. To mieszka w naszych duszach i emocjach. Pozostanie 
do końca życia, jako jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń. Nikt i nic nam 
tego nie zabierze. Chyba nie ma w świecie innego wydarzenia, które zawierałoby taką róż-
norodność i bogactwo. Różnie można opisać ŚDM, pozwólcie, że opiszę, nawiązując do 
hasła z jakim młodzież z Opola z ks. biskupem Andrzejem i księżmi do Panamy wyruszy-
ła. Hasło to „Najważniejsze jest SPOTKANIE”. Parę spotkań opiszę: 

Najważniejsze spotkania to te z namiestnikiem Chrystusa, papieżem Franciszkiem. Spotka-
nie z głoszonym z mocą słowem. Do tekstów tam wygłoszonych zapraszam, aby je z uwa-
gą czytać i rozważać. Wprowadzać w życie. Poniżej, dla zachęty, aby po teksty sięgnąć, 
parę zdań z jego przemówień: 

− „Chcemy odkryć i rozbudzić wraz z wami nieustanną nowość i młodość Kościoła, 
otwierając się na łaskę Ducha św.”, 

− „Pochodzimy z różnych kultur i narodów, mówimy różnymi językami, nosimy różne 
szaty. Każdy z narodów przeżył różne historie i sytuacje. Wiele rzeczy nas rożni, ale 
nic z tego nie powstrzymało nas od spotkania by być razem, bawić się razem święto-
wać razem, wybierając razem Jezusa”, 

− „Przez to spotkanie stajemy się mistrzami i budowniczymi kultury spotkania. Kroczy-
my razem z różnicami ale miłością. Uczycie nas, że spotkanie nie oznacza naśladowa-
nia jedni drugich, ani też, aby wszyscy myśleli w ten sam sposób i powtarzali te same 
rzeczy, tak czynią papugi”, 

− „Marzenie nazywa się Jezus. I jest zasiane przez Ojca”, 

− „Tym co da nadzieję w tym spotkaniu, będą wasze twarze i modlitwa”, 

− „Droga krzyżowa Twojego Syna trwa nadal w wielu młodych ludziach i rodzinach. 
Trwa nadal w młodych o ściśniętych twarzach, którzy utracili zdolność marzenia, 
tworzenia. Którzy idą na emeryturę”, 

− „Wy młodzi nie jesteście przyszłością lecz Bożym teraz. Nie jutro ale teraz”, 

− „Maryja była w wieku wielu z was, wieku wielu dziewczyn”, 

− „Modlitwa do Boga Ojca, jako rozważanie po Drodze Krzyżowej”. 

 

Spotkania z papieżem Franciszkiem na ŚDM są cztery. W czwartek powitanie, w piątek 
Droga Krzyżowa, w sobotę wieczór Czuwanie i w niedzielę rano Msza św. Więc z soboty 
na niedzielę do snu na ucho mówi do nas papież, a po nocy czuwania modlitewnego  
i ok. 3 godzinach snu z 700 tys. tłumem obok, o poranku znowu mówi do nas papież. Jedy-
na to okazja aby iść spać i wstawać z Ojcem św. 



Spotkanie z papieżem do którego nie doszło. Wybraliśmy się na ulicę Panama City 
gdzie papież miał przejeżdżać z lotniska do pałacu prezydenckiego. Byliśmy tam  
4 godziny wcześniej. Głośny, radosny, kolorowy strojem i kolorem skóry tłum oczeku-
jących. Postanowiliśmy usiąść przy ruchliwym skrzyżowaniu, na wysepce, pod drze-
wem wśród spalin i klaksonów. W tym rozgardiaszu zrobić „pustynię w mieście”  
i odmówić Różaniec i Koronkę. Tak uczyniliśmy. Dokładnie po odmówieniu ostatniej 
Zdrowaśki, nagle obok pojawiła się ekipa z kamerą i mikrofonem z napisem TVP Info, 
prosząc nas o wywiad. Materiał ten ukazał się w telewizji, o czym licznie informowali 
nas znajomi z Polski. Zresztą, nie my media a media nas często spotykali. Oprócz TVP 
Info, twarzy naszej i głosu udzieliliśmy w Polskim Radiu programie 3 i 4, Radiu Pana-
ma i TV Panama. Po różańcu i byciu celebrytą stanęliśmy w tłumie oczekujący na 
przejazd papieża. Ale nie doczekaliśmy się. O godzinie 18:00 była na parkingu przed 
wielką galerią handlową Msza św. dla wszystkich Polaków, pod przewodnictwem Pry-
masa, z udziałem biskupów i kapłanów. Więc po godzinach pięknego oczekiwania, 
wśród tłumu z całego świata, w pięknym słońcu, wsiedliśmy do metra i udali do 
„małej Polski w Panamie” na Mszę św. Po Mszy był koncert, śpiewy i tańce. 

Spotkanie w samolocie tureckich linii lotniczych. Zanim o spotkaniu na pokładzie to 
powiem, że dla większości spotkanie z samolotem było nowością a już spotkanie z tak 
długim lotem to była zupełna nowość. O ile do Panamy lot przebiegał jak po chmur-
kach, to w drodze powrotnej przez Ocean i z Stambułu do Berlina towarzyszyły na 
turbolencje i zapięte pasy. Teraz o spotkaniu na pokładzie. Obok nas siedział dość po-
kaźnej postury facet. O urodzie tureckiej. Zwracał uwagę swoim zachowaniem. Ner-
wowo wstawał, chodził, pod nosem gadał. Na koniec lotu nagle wziął z sąsiedniego 
krzesła naszą bransoletkę z napisem właśnie, że najważniejsze jest spotkanie i małym 
krzyżykiem. Założył na nadgarstek. Wtedy dopiero jej się przyjrzał Tekstu nie rozu-
miał, ale znak krzyża odczytał. Zerwał nerwowo opaskę zaczął ja na dwie strony roz-
ciągać Bransoletka się nie poddała. Więc nerwowo rzucił ją na podłogę samolotu. Ot 
mały krzyżyk.  

ŚDM to wiele spotkań na różnych poziomach. Z Bogiem, Maryją, drugim człowie-
kiem. Młodym człowiekiem z całego świata. Ale te wszystkie spotkania nie mają sen-
su, jeśli człowiek nie spotka się z samym sobą. Z sobą można spotkać się wszędzie,  

w każdych warunkach i o każdym czasie. Te spotkania z sobą są sprawą indywidualną, 
nie zawsze do wypowiedzenia się na zewnątrz. Na szczęście miałem wiele okazji, aby 
„pobyć” z sobą i w sobie. Spotkać. Były dwa takie szczególne momenty. Pierwszy to 
poranki w pierwszym tygodniu, kiedy miejscem pobytu była szkoła. Przed wschodem 
słońca cicho wychodziłem z sali w której spaliśmy w liczbie 13 księży. Siadałem sobie 
w ławeczce szkolnej. Dzień się budził. W Panamie przez cały rok, dzień jest równy 
nocy. Trwa 12 godzin. Jasno robi się o 6:00, ciemno o 18:00. Ten czas na ławeczce był 
moim czasem. Drugie spotkanie z sobą to w milionowym tłumie, podczas Mszy św.  

z papieżem na zakończenie ŚDM. Wtedy będąc tak blisko papieża, odprawiając z Nim 
Mszę św. pękało wewnątrz wiele murów, kruszyło wiele skał. Zakończę ten wątek 
spotkania z sobą refleksją, która przychodzi mi namyśl, kiedy młodzi pytają  
„i co jedziemy na następne Dni do Portugalii, co robimy? Ja delikatnie się uśmiecham, 
milczę i myślę, że w Panamie z księży diecezji opolskiej, byłem najstarszy. Seniorem. 
… chyba więc powoli przychodzi czas wyciszenia, wycofania, zostawienia „ w tej pia-
skownicy” miejsca innym. cd. nastąpi za tydzień w gazetce 

 

Sentencja: Julian Tuwim - Niecierpliwość: czekanie w wielkim pośpiechu. 

Dzisiaj Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd rowe-
rzystów o 6:30. Powitanie ok. 16:00. Nie będzie Nabożeństwa. Po Mszy św. o 10:00 
nauka przed chrzcielna. Kolekta na zakup opału na zimę. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W miesiącu lipcu nie zawsze będzie czynna Kancelaria. Dlatego jeśli ktoś ma spra-
wę, którą można załatwić w nadchodzącym tygodniu to zapraszam, po każdej Mszy 
św. oraz szczególnie w czwartek w następujących godzinach. 7:30 - 8:30; 17:00 - 
18:00; 18:30 - 19:00. Zapraszam wszystkich, którzy chcą zamówić Intencje Mszalne 
od lipca do grudnia. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W piątek Uroczystość Apostołów św. Piotra i Pawła. Msze św. o 8:00 i 18:00. Kolek-
ta to tzw. Świętopietrze. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby diecezji seminarium. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Elżbieta Bereziuk, 
Sylwia Trzasko, Joanna Grabowska, Joanna Leszczyk. Bóg zapłać! 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny oraz książeczki o Niedzieli i Miłosierdziu Bożym, 
świeczki 

————————–—–———–———–——–—–———–—— 

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

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia bło-
gosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Zapowiedzi przedślubne: 3. Katarzyna Grobarek zam. Kolonowskie 

i Krzysztof Banach zam. Gogolin. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

* Pielgrzymka dzieci do babci Anny, 1 lipca. Msza św. o godz. 10:00. 

* Centrum Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza licealistów i studentów na wakacyjne 
spotkanie o nazwie Ławka Festiwal. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 4-8 lipca w 
Opolu-Winowie. Spotkanie będzie miało charakter festiwalu, noclegi przewidziane są 
w namiotach. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W lipcu i sierpniu  Róże Różańcowe przewodniczą Modlitwie Różańcowej: 

01.07. Róża 8 p. Gizela Zajonc 

08.07. Róża 9 p. Maria Kruk 

15.07. Róża10 p. Brygida Lepka 

22.07. Róża11 p. Krystyna Swoboda 

29.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann 

 

  

06/2019 

 

Nabożeństwa Różańcowe o godzinie 17:30. 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 

W środę o 17:00 Msza św. Szkolna, po Mszy św. Różaniec.  

—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę gościmy księdza oraz alumnów WSD w Opolu. Modlimy się o nowe powołania. Kolekta na cele WSD. Po Mszy św. O 10:00 nauka przed chrzcielna. O 17:15 Różaniec. 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 

Intencje Mszalne na 2019 rok można zapisywać: w czwartek w godzinach 8:00 - 9:00; 16:00 - 17:00 oraz po Mszy wieczornej. 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 

Okazja do Spowiedzi św. pół godziny przed Różańcem oraz w sobotę od 9:00 do 10:00 (szczególnie dla dzieci i młodzieży) oraz od 17:00 do 18:00. 

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej:  Bóg zapłać! 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Ofiara na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia wyniosła 1.256 zł.  

—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 

Od piątku do niedzieli spotkanie młodych na Górze św. Anny Ławka Go! Szczegóły u ks. Piotra. Zachęcam bardzo do wyjazdu.  

 

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

Dzisiaj Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00. O 16:30 Nieszpory. Kolekta na cele parafii. Dziś reflek-
sja po kolędowa. 

—————————————–—–—————–———–——–—–———–————— 

W poniedziałek wspomnienie MB z Lourdes, Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy na Mszę 
św. o 9:00. Podczas Mszy św. będzie udzielany Sakrament Namaszczenia chorych. Przed Mszą 
św. okazja do Spowiedzi św. Gdyby kogoś należało przywieść do kościoła, proszę dać znać  
ks. Piotrowi lub przedstawicielom Caritas. Po Mszy św. Caritas naszej parafii serdecznie zapra-
sza na spotkanie i poczęstunek do salki katechetycznej.  

—————————————–—–—————–———–——–—–———–————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 18:30 na plebanii zapraszamy każdego! na spotkanie  
„Z Michałem łatwiej”. 

—————————————–—–—————–———–——–—–———–————— 

W piątek o 18:00 Msza św. dla młodzieży, zapraszam kandydatów do Bierzmowania i starszą. 

—————————————–—–—————–———–——–—–———–————— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

—————————————–—–—————–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00. O 16:30 Nabożeństwo. Kolekta na ubezpie-
czenie obiektów parafialnych. Słowo na Mszach św. przygotują młodzi, którzy uczestniczyli  
w ŚDM. Na Mszy św. o 10:00 gośćmi będą osoby spoza naszej parafii, z naszej grupy ŚDM 

—————————————–—–—————–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania prosimy panie z ul. Colonny Karolina Romańczuk, Małgorzata Lebioda, Anna 
Łukacz, Brygida Rolik. Bóg zapłać! 

—————————————–—–—————–———–——–—–———–————— 

++ Odbył się pogrzeb śp. Jan Czok l. 57. Wieczny odpoczynek…++ 

—————————————–—–—————–———–——–—–———–————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

—————————————–—–—————–———–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Za porządkowanie kościoła  
z dekoracji świątecznych. 

—————————————–—–—————–———–——–—–———–————— 

Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna po Mszach św. w tygodniu. 

—————————————–—–—————–———–——–—–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże! 

—————————————–—–—————–———–——–—–———–————— 

Wymiana ogrzewania: Dziękuję za zainteresowanie, swoje zdanie, uwagi, słowa otuchy i za-
chęty, wypowiedziane podczas kolędy. W piątek odbyło się spotkanie naszej komisji dot. tej 
sprawy. Na razie jesteśmy na etapie pozwoleń itp. Pokonywania  przeszkód. Trudno jeszcze 
podać kosztorys planowanych prac. Sprawy finansowe: 

− deklarowana kwota na zwróconych deklaracjach  - 276.920,00 zł 

− wpłacona kwota na dzień 04.02.2019 r.- 25.850,00 zł 

− liczba rodzin, które wpłaciły - 81 (większość wpłaca ratami) 

Bóg zapłać za zwrot deklaracji i wpłacane ofiary. Ofiary na ten cel można wpłacać przez cały 
2019 rok, na konto parafialne w banku (wtedy jest odpis) z dopiskiem ogrzewanie, w kancelarii, 
zakrystii u przedstawicieli PRD. Będą również na ten cel zbierane kolekty w kościele. 

—————————————–—–—————–———–——–—–———–————— 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej: w najbliższym czasie będzie spotkanie uczestników, o terminie 
poinformuję. Na razie proszę zbierać dolary oraz dostarczyć kopię strony paszportu ze zdjęciem. 


