
Porządek Nabożeństw 

od 10.03. do 17.03.2019 r. 

 

Niedziela 10.03. I Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Janinę Wacławczyk - zam. od sąsiadów (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 1. Za + Benedykt Front w miesiąc po śmierci 

 2. Za ++ Lucjan Krupka w r. śmierci, jego ojca Otto, Walentego Prokopczyk, ++ pokr.  

16:00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne 

17:00 Za ++ rodziców Łucję i Teodora, brata Piotra 

 

Poniedziałek 11.03. 

  7:00 Za ++ rodziców Martę i Piotra z ok. ich urodzin, rodzeństwo, rodziców Annę i Andrzeja, 
brata Ernesta, szwagra, dziadków, ciocie, pokr. i dusze opuszczone 

 

Wtorek 12.03. 

18:00 1.  Za + Klaudię Lempa w miesiąc po śmierci 

 2. Za + Michała Sawczuk  w r. urodzin oraz z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej 
Op. za wst. NSM o opiekę błogosławieństwo i zdrowie dla Krzysztofa z ok. 50 r. urodzin 

 

Środa 13.03. 

17:00 Za ++ męża i ojca Piotra w 9 r. śmierci, teściów Irmgard i Jana, rodziców Elżbietę i Pawła, 
dziadków z obu stron i pokr. 

 

Czwartek 14.03.  

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Jana Obst w r. śmierci, rodzeństwo, dziadków z obu stron i pokr.  

 

Piątek 15.03. 

16:45 Różaniec za młodych 

17:15   Droga krzyżowa 

18:00 Za + ojca i dziadka Czesława Mielczarek w 1 r. śmierci, ++ Różę i Danielę 

 

Sobota 16.03. 

  8:00 Za ++ męża Jerzego, syna Marcina z ok. urodzin, rodziców, teściów, siostrę Irenę i pokr.  

————–———–——–—–———–————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ matkę Joannę w r. śmierci, jej rodziców, teściów i rodzeństwo 

 

Niedziela 17.03. I I Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ ojca Teodora Kosytorz w r. śmierci, matkę Reginę, ojca Wiktora Muc, siostrzeńca 
Pawła Bronek, Elżbietę i  Steinert, Józefa Leja, Beatę Leja, dziadków Kosytorz, Steinert, 
Muc, Sowa (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o opiekę błogosławień-
stwo i zdrowie dla Katarzyny i Dariusza Łukacz oraz o zdrowie i opiekę Aniołów Stróżów 
dla córek Alicji, Aureli, Ariany 

16:00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne 

17:00 Za ++ matkę i babcię Marię Nowak w 4 r. śmierci, ojca i dziadka Ernesta Nowak, brata, 
wujka Józefa, ++ z pokr. Nowak i Dyla 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

10(1315) 10.02. – 17.03. 2019 r. 

 

Wielki Post 
 

Rozpoczął się tradycyjnym obrzędem posypania 
głów popiołem w środę popielcową. Oby ten pięk-
ny, ważny czas nie ograniczał się tylko do tego  
gestu. Wielki Post, a bardziej okres 40 dniowej  
Pokuty to czas zatrzymania, zadumy i refleksji. 
Stanąć w prawdzie o sobie samym. Czas spotkania 
z Bogiem, bliźnim i sobą samym. Patrząc na krzyż 
szukamy sensu, a bardziej mocy, w chorobie, cier-
pieniu i śmierci. Stajemy przed potęgą miłości  
Jezusa, Boga do człowieka. Ten czas to modlitwa, 
post i jałmużna. 
Modlitwa - niedzielna Eucharystia, a może i w ty-
godniu udział w Mszy św. Przez cały okres postu 
w piątki o 17:15 nabożeństwo Drogi Krzyżowej,  
w niedziele o 16:00 Gorzkie żale z kazaniem  
pasyjnym. W każdym dniu nasza modlitwa, indy-
widualna, rozmowa z Panem Bogiem, kończmy 
dzień Rachunkiem sumienia. Lektura Pisma św. 
Modlitwa całej rodziny. Różaniec i Koronka. 
Post - nie tylko od pokarmów, ale i od naszych przyzwyczajeń, nałogów. 
Post od świata wirtualnego, telewizji. Przekleństw i złych słów. Post od  
narzekania i „twarzy bez nadziei, ściśniętej twarzy”. Post od marnowania 
czasu. 
Jałmużna - pomoc, podzielenie się. Darem materialnym ale też dobrym  
słowem, przebaczeniem, uśmiechem. Można z czegoś zrezygnować i w ten 
sposób pieniądze można ofiarować np. na wparcie kogoś młodego z naszej 
parafii, poprzez ofiarę na rzecz „z Michałem łatwiej”. Można to uczynić 
przez wpłatę na konto parafii z dopiskiem z Michałem lub przez złożoną 
ofiarę do skarbonki stojącej, przez okres Wielkiego Postu, w przedsionku 
świątyni. 
 

Sentencja: św. J. Escriva - Gdzie nie ma umartwienia, tam nie ma cnoty 



Opowiadanie 

Pewnego dnia jakiś człowiek zbliżył się do Jezusa i powiedział: Nauczycielu, wszyscy wiemy, 
że pochodzisz od Boga i że uczysz drogi prawdy. Ale muszę Ci powiedzieć, że Twoi naśla-
dowcy, ci, których nazywasz apostołami lub Twą wspólnotą, zupełnie mi się nie podobają. 
Zauważyłem, że nie różnią się wiele od innych ludzi. Ostatnio pokłóciłem się bardzo  
z jednym z nich. A poza tym wszyscy wiedzą, że Twoi uczniowie nie zawsze miłują się wza-
jemnie i nie zawsze zgadzają ze sobą. Znam jednego, który prowadzi niezbyt czyste interesy... 
Chcę więc postawić Ci bardzo szczere pytanie: czy można należeć do Ciebie, nie mając nic 
wspólnego z Twoimi tak zwanymi apostołami? Chciałbym pójść za Tobą i być chrześcijani-
nem (jeżeli pozwolisz na to określenie), ale z pominięciem wspólnoty Kościoła i tych wszyst-
kich apostołów! Jezus spojrzał na niego czule i uważnie.– Posłuchaj – powiedział – opowiem 
ci pewną historię: Było kiedyś kilku ludzi, którzy usiedli i rozmawiali ze sobą. Gdy noc okryła 
ich swym czarnym płaszczem, zebrali sporo drewna i zapalili ognisko. Siedzieli blisko siebie, 
ogień ogrzewał ich, a blask płomienia oświetlał ich twarze. Ale jeden z nich  

w pewnym momencie nie chciał już dłużej przebywać z innymi i odszedł smutny. Wziął płoną-
cą głownię z ogniska i usiadł daleko od innych. Jego drewno początkowo świeciło  
i grzało. Ale wkrótce blask osłabł, a po chwili zgasł zupełnie. Samotnego człowieka ogarnęły 
ciemności i chłód nocy. Pomyślał przez chwilę, wstał, wziął swój kawał drewna i zaniósł go do 
ogniska swych kolegów. Drewno natychmiast rozżarzyło się i wybuchło nowym płomieniem. 
Człowiek usiadł znów razem z innymi. Rozgrzał się, a blask płomienia oświetlił jego twarz. 
Uśmiechając się, Jezus mówił dalej: Ten, kto należy do Mnie, znajduje się blisko ognia razem 
z moimi przyjaciółmi. Przyszedłem bowiem i przyniosłem ogień na ziemię  

i bardzo pragnę, by płonął. 
 

Katechizm w pytaniach i odpowiedziach 

Dlaczego każdy człowiek ma prawo do korzystania z wolności? 

Prawo do korzystania z wolności jest nieodłącznym wymogiem godności osoby ludzkiej. Win-
no ono być zawsze respektowane, zwłaszcza w dziedzinie moralności i religii, a także uznane 
przez władze świeckie oraz chronione w granicach dobra wspólnego i słusznego  
porządku publicznego. 

 

Jak sytuuje się wolność ludzka w ekonomii zbawienia? 

Wolność człowieka została osłabiona na skutek pierwszego grzechu; to osłabienie wzrasta 
jeszcze bardziej przez następne grzechy. Lecz „ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. Przez 
działanie łaski Duch Święty prowadzi nas do wolności duchowej, by uczynić nas wolnymi 
współpracownikami swego dzieła w Kościele i w świecie. 
 

Na wesoło 

* Ciekawski parafianin zwraca się do proboszcza: Proszę księdza, jaka jest śmiertelność  
w naszej parafii? Taka jak wszędzie. Na jednego parafianina przypada jedna śmierć. 

 

* Z zeszytów do religii.: 

Pieśń Bogurodzica śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem. 

Za ciężkie grzechy Pan Bóg zniszczył ogniem Stodołę i Komorę. 

św. Łukasz z pochodzenia był lekarzem. 

Ludzi dzielimy na wiernych, niewiernych i łatwowiernych. 

 

* Ksiądz spotyka młodego małżonka, któremu kilka dni wcześniej udzielał ślubu i pyta jak mu 
się wiedzie. Proszę księdza, gdy się żeniłem, powiedziałem sobie, że mój dom będzie jak  
kościół, a ja w nim będę proboszczem! No i jak ci idzie? - dopytuje się kapłan.- Niestety nie 
wiedziałem, że się żenię z biskupem. 

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 

 

  

10/2019 

 

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. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o 16:00. 
Kolekta na cele ks. rekolekcjonisty. 

—————–—–—–———–—————–———–——–———–————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. 

—————–—–—–———–—————–———–——–———–————— 

W piątek o 17:15 Droga krzyżowa z modlitwą za zmarłych (wypominki). W sobotę  
o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

—————–—–—–———–—————–———–——–———–————— 

W przyszłą niedzielę Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00. Gorzkie żale z kazaniem pasyj-
nym o 16:00. Kolekta na cele diecezji, remontowo - konserwatorskie. 

—————–—–—–———–—————–———–——–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Długiej Halina Stasiak, Irena 
Urbańczyk, Mirela Koprek, z ul. Różanej Bożena Konieczko. Bóg zapłać! 

—————–—–—–———–—————–———–——–———–————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

—————–—–—–———–—————–———–——–———–————— 

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Spotkanie Róż  
różańcowych. ks. Januszowi  za prowadzenie Ćwiczeń Rekolekcyjnych, każdemu 
za udział, modlitwę, wsłuchiwanie się. Za modlitwę w dni Adoracji. Za wywóz 
śmieci z śmietnika na plebanii. Każdej nowej pani, która podejmuje udział, modli-
twę i pomoc w naszej parafialnej Rodzinie Różańcowej. Za zamawiane Intencje 
Mszalne. 

—————–—–—–———–—————–———–——–———–————— 

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

—————–—–—–———–—————–———–——–———–————— 

++ Odbył się pogrzeb śp. Ingeburgi Muc l. 80. Wieczny odpoczynek…++ 

—————–—–—–———–—————–———–——–———–————— 

Wieczorne Msze św. w tygodniu są o 18:00. W niedzielę o 17:00. Droga krzyżowa  
w piątki o 17:15 (kartki na wypominki są na stoliku, z tyłu kościoła. Modlitwa za 
zmarłych podczas Drogi krzyżowej). Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedziele  
o 16:00 

—————–—–—–———–—————–———–——–———–————— 

Wpłaty na wymianę ogrzewania na dzień 28.02.2019 r. 

− zadeklarowano  - 277.520 zł 

− wpłaty - 49.660 zł + 5.900 kolekta, razem 55.560 zł. 

—————–—–—–———–—————–———–——–———–————— 
Młodzi: 

 wyjazd kandydatów do Bierzmowania na Górę św. Anny „Spotkanie Ładowar-
ka” 15-17.03. (zapisy indywidualnie na stronie botafe.pl, po zapisie proszę zgło-
sić się   do ks. Piotra. Wyjazd jest dofinansowany ze środków grupy młodych). 

 wyjazd w Tatry „Spotkanie na szczytach” 19-27.07. (chętni do 15 marca prosze-
ni są o zgłoszenie się u ks. Piotra) 


