
Porządek Nabożeństw 

od 24.02. do 03.03.2019 r. 

 

Niedziela 24.02. VII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Alfred Gora w miesiąc po śmierci  (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + ojca w 7 r. śmierci 

16:30 Nieszpory 

17:00 Za + Michała Sawczuk - zam. od kolegów i koleżanek z rocznika 1995 

 

Poniedziałek 25.02. 

  7:00 Za ++ rodziców Franciszka i Franciszkę, braci Alfreda i Leopolda, bratową Gertrudę, dziadków 
i pokr. 

 

Wtorek 26.02. 

17:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. opiekę łaski  
i zdrowie, siły dla Elżbiety Skrobania z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci  

 

Środa 27.02.  

17:00 Za ++ męża i ojca Konrada w r. śmierci, rodziców, teściów i rodzeństwo z obu stron  

 

Czwartek 28.02.  

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za + żonę i matkę Mariolę Lipok w 1 r. śmierci 

 

I Piątek 01.03. 

16:30 Różaniec za młodych 

17:00 1. Za ++ ojca Stanisława w r. śmierci, matkę Zofię, męża Józefa, jego rodziców, siostrę Mag-
dalenę, szwagrów Norberta i Teodora, swatową Annę, dziadków 

 2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. opiekę łaski  
i zdrowie, siły dla Katarzyny Gotwald z ok. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie 

 3. …………………………... 

 

I Sobota 02.03. 

  8:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. opiekę łaski i zdro-
wie z ok. 50 r. urodzin córki Gabrieli oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinie i rodzinach dzieci  

14:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. opiekę łaski i zdrowie, 
siły dla Adelajdy Młynek z ok. 80 r. urodzin 

15:00 Chrzest: Elena Dominika Mandla, Teodor Krystian Bereziuk. Roczek Alicja Anastazja Wojsa 

————–———–——–—–———–————— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ Elżbietę Kolloch, rodziców i siostry 

 

Niedziela 03.03. VIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Jana Bock w miesiąc po śmierci (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Miłosierdzia Bożego o  radość wieczną dla rodziców z obu stron, brata, krewnych, przyja-
ciół, dobrodziejów i sąsiadów 

11:00 17:00 Adoracja 

17:00 Za + Małgorzatę Rentchen w miesiąc po śmierci 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

08(1313) 24.02. – 03.03. 2019 r. 

 

Refleksja 

 

Jedno z największych napięć, jakie występują w Biblii – to 

napięcie między przekleństwem a błogosławieństwem. Bło-

gosławieństwo jest tajemnicą wybrania, podczas gdy prze-

kleństwo – to misterium odrzucenia. Chrystus jednak 

„wykupił nas z przekleństwa Prawa”, a przekazał we wła-

danie błogosławieństwa i Ducha Świętego. Pokonane przez 

Chrystusa przekleństwo pozostaje mimo to bolesną rzeczy-

wistością. Atak przekleństwa następuje tam, gdzie rodzi się 

dobro. Zadaje nieraz straszne rany, może nawet zabić – ale 

nie na wieki. Dlatego „jeżeli tylko w tym życiu w Chrystu-

sie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich 

ludzi godni politowania”. Dopiero w świetle tajemnicy 

Zmartwychwstania „ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także  

i moje ciało spoczywać będzie w nadziei”. Bóg chce ratować każdego człowieka.  

W każdym pokłada nadzieję, bo przecież miłość „we wszystkim pokłada nadzieję”. 

Dla Boga nikt nie jest przegrany. Bóg, który nam wszystko przebaczył w swoim 

Synu, uczy nas, jak należy zwyciężać przekleństwo przebaczeniem i miłością. 

Chrześcijanin nie może już więcej złorzeczyć, lecz na wzór Jezusa błogosławić tym, 

którzy go oczerniają. Ewangelia wprowadza nas na szczyty świętości właśnie dzięki 

miłości nieprzyjaciół. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Pokładajcie we wszystkim 

nadzieję. Szukajcie we wszystkim Światła. Aby nie zwątpić w Światło, człowiek 

potrzebuje wychowania duszy. Lepszej lekcji niż w Kazaniu na Górze nie znajdzie. 

Nie możemy jednak patrzeć na życie przez pryzmat nieszczęścia. Wówczas stajemy 

się pesymistami, malkontentami. Szukamy wokoło winnych. Czasem mamy nawet 

pretensje do samego Boga. I czasem od Niego odchodzimy. A mogę spojrzeć ina-

czej na swoje nieszczęście: przez pryzmat błogosławieństw. Mogę odkryć, że moja 

nędza i mój ból przyciąga wzrok miłosiernego Boga. W moim cierpieniu jest dla 

mnie szansa: błogosławieństwo Boga. 

 

Sentencja: J. Gaarder -  Każdy z nas to żywy kufer skarbów, pełen myśli i wspo-
mnień, marzeń i tęsknot. 



Opowiadanie 

W Marrakeszu pewien misjonarz zauważył leżącego człowieka, który głaskał ręką pia-

sek, a ucho przykładał do ziemi. Misjonarz zainteresowany tym dziwnym zachowaniem, 

zapytał: Co pan robi? - Towarzyszę pustyni i łączę się z nią w jej samotności i płaczu. 

Nie wiedziałem, że pustynia płacze.- Płacze każdego dnia. Ma wielkie pragnienie – 

chciałaby być pożyteczna dla człowieka i zamieniać się w ogromny ogród, w którym 

byłoby uprawiane zboże, rosłyby kwiaty oraz pasałyby się owce. Mam do pana prośbę. 

Proszę powiedzieć pustyni, że rolę, która została jej powierzona, wypełnia bardzo  

dobrze. Jej otwarta przestrzeń pozwala mi zrozumieć, jak mali jesteśmy przed Bogiem. 

Kiedy patrzę na jej piasek, wyobrażam sobie miliony ludzi, którzy zostali stworzeni jako 

równi sobie, i myślę, że nie zawsze świat traktuje ich w sposób jednakowy. Wzniesienia 

pustynne pomagają mi medytować. Kiedy widzę wschodzące na horyzoncie słońce,  

moja dusza wypełnia się radością, a ja czuję się bliżej Boga. Następnego ranka misjo-

narz ponownie spotkał mężczyznę w tym samym miejscu i w tej samej pozycji. - Czy 

przekazał pan pustyni wszystko to, co wczoraj jej przekazałem? Człowiek przytaknął 

głową.  

- I nadal płacze? - Tak. Teraz płacze, ponieważ tysiące lat żyła w przekonaniu, że jest 

całkowicie bezużyteczna, i cały ten czas zmarnowała na przeklinaniu Boga i swojego 

losu. - Niech więc pan jej powie, że również człowiek często sądzi, że jest bezużytecz-

ny. Rzadko odkrywa sens swojego przeznaczenia i myśli, że Bóg był wobec niego nie-

sprawiedliwy. - Nie wiem, czy pustynię przekonają te argumenty – powiedział człowiek 

- Doszliśmy do chwili, aby zrobić to, co czynię wtedy, kiedy mam wrażenie, że ludzie 

stracili już nadzieję. Pomódlmy się. Uklękli i obaj się pomodlili. Następnego dnia, kiedy 

misjonarz odbywał poranny spacer, w miejscu, w którym wcześniej spotykał owego 

człowieka wytrysnęło źródło. W kolejnych miesiącach stawało się coraz większe  

i mieszkańcy okolicy wybudowali wokół niego studnię. Beduini nazwali tę studnię Łzą 

Pustyni. Mówią, że wszyscy, którzy piją z niej wodę, potrafią zamienić swoje cierpienie 

w powód do radości. 

 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym 

„Trzeba wzbudzić w sobie świadomość decydującej roli, jaką Duch Święty spełnia  

w rozwoju form liturgicznych oraz w naszym zgłębianiu Boskich tajemnic. Paraklet, 

pierwszy dar dla wierzących, działający już w stworzeniu, jest w pełni obecny w całej 

egzystencji Słowa wcielonego: w rzeczywistości Jezus Chrystus począł się z Dziewicy 

Maryi za sprawą Ducha Świętego; na początku swej publicznej misji, nad brzegiem  

Jordanu, Jezus widzi Go zstępującego Nań w postaci gołębicy; w tymże samym Duchu 

działa On, przemawia i raduje się; w Nim może ofiarować samego siebie”. 

 

Na wesoło 

* Wikary podwozi kolegę księdza nowym samochodem: Nie wiesz, jak często trzeba 

zmieniać olej? Nie wiem, ale mój kolega zmienia co 5 lat. A co ma? - Budę z frytkami  

w Mielnie. 

* Zebranie: Ktoś z państwa chciałby coś dodać? Tak, ja bym chciał coś dodać. Słucham? 

- Dwanaście plus siedem, dziękuję. 

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 

 

  

08/2019 

 

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 para-
fii. Po Mszy o 10:00 nauka przed chrzcielna. O 15:00 w salce spotkanie Róż  
Różańcowych - Zapraszamy! 

—————–—–—–———–———–—–———–—–———–————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna.  

—————–—–—–———–———–—–———–—–———–————— 

I piątek miesiąca. Msza św. o 17:00, krótkie słowo oraz Litania do NSPJ. Nie  
będzie odwiedzin chorych, które będą podczas Rekolekcji w sobotę 09.03. Po  
wieczornej Mszy św. w salce spotkanie uczestników czerwcowej pielgrzymki do 
Ziemi Świętej (prośba o przyniesienie kopii strony paszportu). 

—————–—–—–———–———–—–———–—–———–————— 

I sobota miesiąca o 17:00 Nabożeństwo Maryjne. O 15:00 Msza roczków  
i chrzcielna. Od 19:00 dyżur ks. Piotra w kancelarii. 

—————–—–—–———–———–—–———–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00. Kolekta na cele diecezji  
i seminarium. Rozpoczęcie Adoracji przed Wielkim Postem. Plan: 

 11:00 - 12:00  Indywidualna, w ciszy 

 12:00 - 12:45  Żywy Różaniec, Bractwo św. Józefa, Rodzina Szkaplerza  

 13:00 - 13:45  Chorzy na ciele i na duszy, samotni, przeżywający trudności  
  i kryzy sy, opiekujący się chorymi (prowadzi ks. Piotr) 

 14:00 - 14:45  Dzieci (prowadzi s. Juranda) 

 15:00 - 15:45  Małżeństwa i narzeczeni  (prowadzi s. Macieja) 

 16:00 - 17:00  Młodzież gimnazjalna i starsza (prowadzi ks. Piotr) 

 17:00  Błogosławieństwo i Msza św. 

—————–—–—–———–———–—–———–—–———–————— 

Do sprzątania prosimy panie z ul. Colonny Brygida Pawlik, Krystyna Musiał,  
z ul. Długiej Teresa Dudarewicz, Agnieszka Dudarewicz. Bóg zapłać! 

—————–—–—–———–———–—–———–—–———–————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, książeczki Droga do nieba 

—————–—–—–———–———–—–———–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Świadectwo  
w ubiegłą niedzielę uczestniczek SDM. Za spotkanie Z Michałem łatwiej (ofiary 
przekazane to 1.750 zł. W ostatnim czasie wsparcia udzielono dwójce młodych 
parafian na sumę 1.600 zł.). Za zamawiane Intencje Mszalne, opłaty cmentarne 
za miejsca i pomniki, za ofiary składane przy zapalaniu światełka przy obrazie 
Jezu ufam Tobie i figurze Matki Bożej. Kolekta na ubezpieczenia wyniosła 3.265 
zł. (obiekty są ubezpieczone na 2.980 zł.) 

—————–—–—–———–———–—–———–—–———–————— 

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

 

Błogosławionej, rodzinnej niedzieli ! 


