
Porządek Nabożeństw 

od 17.03. do 24.03.2019 r. 

 

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 Gerharda 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, błogosławieństwo  
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 

 

Poniedziałek 18.03. 
  7:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o opiekę, błogosławieństwo 

 i zdrowie z ok. urodzin córki oraz o Boże bł. w rodzinie 

 

Wtorek 19.03. św. Józefa, uroczystość 

18:00 W int. stolarzy, cieśli, członków Bractwa św. Józefa 

 

Środa 20.03. 

17:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Teodora, teściów Jadwigę i Józefa, brata, bratową, szwagierkę,  
3 szwagrów i pokr. Droga krzyżowa 

 

Czwartek 21.03.  

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za + ojca Ryszarda w 3 r. śmierci, ++ z rodziny i pokr. 
 

Piątek 22.03. 

16:45 Różaniec za młodych 

17:15 Droga krzyżowa 
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o opiekę, błogosławieństwo, 

zdrowie i  wytrwałość w powołaniu  dla s. Celestyny z ok. urodzin 

21:00 ……………………………... 

 

Sobota 23.03. 
  8:00 Za ++ męża Georga, rodziców Albinę i Józefa, Annę i Wilhelma, braci Alfreda i Wilhelma, 

szwagrów Reinholda, Józefa i Otto, pokr. z obu stron 

————–———–——–—–———–————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ rodziców Józefę i Józefa, teściów Franciszkę i Konstantego, siostrę Teresę, braci Tadeu-
sza i Andrzeja, dusze w czyśćcu cierpiące 

 

Niedziela 24.03. III Postu 

  7:00 Różaniec 
  7:30 Za + rodziców Paulinę i Piotra, męża i ojca Leonarda, brata Ernesta, bratową Teresę, szwagra 

Józefa ++ krewnych   (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Lech Walotek w miesiąc po śmierci 

16:00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne 

17:00 Za ++ Małgorzatę Rentchen i Benedykt Front - zam. od sąsiadów 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

11(1316) 17.02. – 24.03. 2019 r. 

 

Sentencje na Wielki Post ... i nie tylko 

 

− Jeśli chcesz wiedzieć, kim jest Maryja, zapytaj teologów, jeśli 
natomiast chcesz wiedzieć, jak się ją kocha, zapytaj o to lud 

− Zbytek wspaniałości, utrudnia nam widzenie Boga 

− Choćby w życiu miało się odrobinę, czegokolwiek, to zawsze 
będzie to nieskończenie więcej niż nic 

− Życie jest baśnią. Może nie rozumiemy tego, ale zaczynamy 
pojmować, dopiero wtedy gdy ta baśń zaczyna się kończyć 

− Zajmujemy się całym światem, mamy na głowie tysiące spraw, 
a w momencie najważniejszym, śmierci, żegnamy się z niewiel-
kim kręgiem osób 

− Człowieka bardziej zajmują kosmici, niż dzieło stworzenia wi-
doczne w ogrodzie i pod własnym dachem 

− Życie chwilami jest ciężkie, ale zawsze emocjonujące 

− Znaj siebie samego 

− Nie ma takiego miejsca na ziemi, w którym można by się schować przed czasem 

− Jesteś cudem! 

− Ten kto nie ma odwagi, nie znajdzie niczego 

− Gdy się rodzimy jesteśmy zachwyceni życiem i światem, przykład to każde dziecko. Potem 
do świata i życia przyzwyczajamy się. Zachwyt powraca kiedy przychodzi nam świat opu-
ścić, życie kończyć 

− Dopiero w obliczu tragedii okazuje się, co jest ważne, a co nieważne 

− W najciemniejszej nocy powstają najwięksi prorocy i święci 

− Nie jesteśmy sumą oczekiwań innych 

− Aby mieć czas, trzeba uprościć swoje życie, smakować życie… 

− Kropla… już tam nie wisi 

− Ten kto ma obie nogi na ziemi, stoi w miejscu 

− Miarą życia jest nie tylko ilość dni, a ich jakość 

− Kto kocha ten bywa zmęczony 

− Szkoda czasu na marnowanie życia 

− Dobre spotkanie nie zależy od ilości słów 

− Cisza nie męczy, wielomówstwo tak 

− Życie nie jest teatrem, w którym nagrodą są oklaski publiczności 

− Jeśli ktoś na nas patrzy z miłością to jesteśmy lepsi… a tak widzi nas Bóg 

− Czasem potrzeba lat, aby zrozumieć jak ważne były pojedyncze chwile 

− Nieważne co myślą o tobie ludzie, kiedy przybywasz. Ważne co myślą, kiedy odchodzisz 



Terminy życia diecezji 

 Wielkopostny Dzień Skupienia Dzieci Maryi - odbędzie się w sobotę 30 marca br.  
w Domu Misyjnym oo. Werbistów przy ul. Rodziewiczówny w Nysie. Rozpoczęcie  
o godz. 10:00, zakończenie ok. godz. 14:00 

 Wielkopostny dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.  
W sobotę 30 marca o godz. 9.30 w kościele seminaryjno - akademickim św. Jadwi-
gi w Opolu przy ul. Drzymały. W programie m.in.: modlitwa różańcowa i okazja 
do sakramentu pokuty, Msza św. oraz wykład formacyjny 

 Rekolekcje powołaniowe. W dniach 29-31 marca 2019 r. w opolskim seminarium  
odbędą się rekolekcje powołaniowe pod hasłem «Tajemnica». Mają one na celu 
pomoc młodym mężczyznom w rozeznaniu powołania i pokazanie jak wygląda 
codzienne życie w seminarium. Rekolekcje te są skierowane do tegorocznych  
i przyszłorocznych maturzystów oraz osób, które już zdały maturę. Formularz zgło-
szeniowy znajduje się na stronie internetowej www.seminarium.opole.pl. 

 

Terminy życia parafii 

− niedziela 31.03. Nauka przed chrztem 

− piątek 05.04. Spotkanie PRD 

− piątek/niedziela 05-07.04. Młodzi z Panamy w Głębinowie „Spotkanie wspomnień” 

− sobota 06.04. Msza św. roczków i chrztu. Dyżur ks. Piotra 

− niedziela 07.04. Kiermasz młodych „Spotkanie przy świecy” 

− środa 10.04. Spotkanie „z Michałem łatwiej” 

− piątek 12.04. Droga krzyżowa ulicami parafii 

− piątek 12.04. EDK 

− sobota 13.04. Spotkanie młodych w Opolu 

− niedziela palmowa 14.04. Kiermasz Caritas, Droga krzyżowa na Regolowcu 

− wtorek 16.04. Dzień Spowiedzi św. 

− czwartek 25.04. Procesja św. Marka 

− niedziela 12.05. Rocznica I Komunii św. 

 

papież Franciszek o Miłosierdziu 

„Biblia jest wspaniałą relacją opowiadającą o cudach miłosierdzia Bożego. Każda karta 

przepojona jest miłością Ojca, który od stworzenia chciał odcisnąć we wszechświecie 

znaki swojej miłości”. Czy to przypadek, że Bóg stwarzając świat przewidział wiosnę, 

w której to, co obumarłe, staje się na nowo żywe? Tak jak suche gałązki wypuszczają 

na nowo pączki, a potem kwiaty i listki, tak samo serce, ożywione miłosierdziem Boga, 

na nowo odżywa. 

„W proklamacji czytań biblijnych ponownie przebywamy historię naszego zbawienia 

poprzez nieustanne dzieło miłosierdzia, które zostało ogłoszone. Bóg także dziś z nami 

rozmawia jak z przyjaciółmi, ‘przestaje z nami’, aby nam towarzyszyć i ukazać nam 

drogę życia”. Bóg mówi do nas, posługując się faktami z życia bohaterów Biblii. Na 

pytania, które dzisiaj nosimy w sercu, Bóg już kiedyś odpowiedział. Odkrywamy to  

w Liturgii Słowa w trakcie Eucharystii. 

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 

 

  

11/2019 

 

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 ( prośba, aby 
w ławkach siadać z przodu, bardziej po lewej stronie, dlatego, że na kazaniu będzie  
obraz+słowo). Kolekta na cele diecezji, remontowo - konserwatorskie oraz misji. Niedziela «Ad 
gentes». Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Hasło: «Misjonarze mocą Ducha 
Świętego» 

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

We wtorek uroczystość św. Józefa. Msza św. o 18:00. Zapraszam wszystkich mężczyzn. 

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

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy Droga krzyżowa. Spotkanie grupy „z Michałem 
łatwiej”. Tym razem proponujemy wyjazd na Apel Jasnogórski. Swoimi samochodami. Kto 
chętny może zaproponować rodzinie, sąsiadom. O 18:15 spotykamy się w kaplicy sióstr, konfe-
rencja, modlitwa i wyjazd do Częstochowy ok. 19:00. Prośba, aby zgłaszać się u ks. Piotra do 
wtorku, aby zorientować się ile jest miejsc wolnych i ewentualnie i je zapełnić. Niech to będzie 
wyjazd i spotkanie rodzinno-sąsiedzkie! 

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

W piątek o 17:15 Droga krzyżowa z modlitwą za zmarłych (wypominki). Zapraszam na „Drogę 
4+3=13 km.” Msza św. o 21:00 następnie do ul. Kościuszki idziemy luźno, rozmawiając. Na ul. 
Kościuszki wchodzimy w las, obok ul. Nowej. Rozpoczyna się milczenie i modlitwa. Dochodzi-
my do zakrętu przed rondem w Zawadzkiem. Chwila przerwy, rozmów. Powrót tą samą leśną 
drogą, udamy się do domów-Dobrej nocy (prośba, aby założyć kamizelki odblaskowe). 

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

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. Turniej ministrantów w piłce nożnej w Strzelcach 
Op. 

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

W przyszłą niedzielę Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o 16:00  

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Różanej Justyna Czupała, Iwona Cierpich, 
Łucja Antoniewicz, Dorota Feliks Bóg zapłać! 

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

Zapowiedzi przedślubne: 1. Klaudia Piontek zam. Kolonowskie i Łukasz Koziol zam. Kotórz 
Wielki; 1. Martyna Feliks zam. Krasiejów i Rafał Garcorz zam. Kolonowskie. 

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

++ Odbył się pogrzeb śp. Józef Szmyt l. 61. Wieczny odpoczynek…++ 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość 

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

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

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

Kancelaria czynna po Mszach św. od poniedziałku do piątku. Sakrament pokuty przed każdą 
Mszą. św. Biblioteka czynna po Mszy św. w niedzielę o 10:00. 

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

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

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

Konkurs na nazwę grupy młodych: wybrano (nagrodzono) trzy propozycje: Igor Romańczuk - 
„Młoda Portugalia”, Emanuel Konieczko - „Marzyciele o Portugalii”, anonim - „miejscem spo-
tkania będzie Portugalia”. 

 

Ładowarka dla kandydatów do Bierzmowania - trwa  ! 

http://www.seminarium.opole.pl/

