
Porządek Nabożeństw 

od 24.03. do 31.03.2019 r. 

 

Niedziela 24.03. III Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + rodziców Paulinę i Piotra, męża i ojca Leonarda, brata Ernesta, bratową Teresę, szwagra Józe-
fa ++ 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 ++ Małgorzata Rentchen i Benedykt Front - zam. od sąsiadów 

 

Poniedziałek 25.03. Zwiastowanie, uroczystość 

  8:00 W int. żyjących i ++  członków Róż Różańcowych 

16:00 Odpust w kaplicy sióstr 

18:00 Za + męża i ojca Henryka Swoboda w r. śmierci, ++ rodziców i teściów 

 

Wtorek 26.03. 

18:00 1. Za ++ męża i ojca Joachima, jego rodziców Franciszka i Marię, córkę Elżbietę, siostrę Annę, 
szwagra Alojzego, chrzestnych, dziadków ++ z rodziny i dusze w czyśćcu 

 2. Za + kuzynkę Mariettę - zmarła w Niemczech 

 

Środa 27.03. 

17:00 Za ++ matkę Franciszkę z ok. urodzin, ojca Tadeusza, teściów Marię i Franciszka, ++ z rodzin 
Osiński, Swoboda, Krupka 

 

Czwartek 28.03.  

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ ojca Jana w r. śmierci, matkę Martę, rodziców Krystynę i Wilhelma, braci Karola, Józefa, 
Franciszka, ciocię Józefinę, męża Jana i pokr. 

 

Piątek 29.03. 

16:45 Różaniec za młodych 

17:15 Droga krzyżowa 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MB Grodowieckiej Jutrzenki Nadziei  
z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo, zdrowie dla Ireny Wodarczyk z ok. 60 r. urodzin oraz 
o Boże bł. dla syna i córki z rodziną 

 

Sobota 30.03. 

  8:00 Za ++ rodziców Pawła i Gertrudę Krupok, ich rodziców, dziadków z obu stron, rodzeństwo,  
teściów Wiktorię i Pawła Młynek oraz pokr. 

————–———–——–—–———–————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP z prośbą o dalszą opiekę, błogo-
sławieństwo, zdrowie z ok. 80 r. urodzin Edmund Drzymała oraz o radość wieczną dla żony Joanny 

 

Niedziela 31.03. IV Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ ojca Pawła Kandora z ok. urodzin, matkę Elżbietę, rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga, siostrę 
Elżbietę, szwagra Rajmunda, dziadków Kandora, Krupka, Drzyzga, Zyzik (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + ojca Edmunda Mocny w 3 r. śmierci 

16:00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne 

17:00 Za ++ matkę Annę Konieczny z ok. urodzin, ojca Józefa, teściów Hildegardę i Józefa, wujków 
Franciszka, Pawła, dziadków i pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

12(1317) 24.03. – 31.03. 2019 r. 

 

Dekalog… 

 

... był darem jakiego Bóg udzielił swojemu Ludo-

wi na Górze Synaj. Kościół – Lud nowego  

i wiecznego Przymierza – wpatruje się w dekalog 

u stóp Krzyża. Kościół odczytuje Prawo Dekalogu 

w perspektywie miłości Boga, której ostateczną 

miarą jest Chrystus Ukrzyżowany. Na ten aspekt 

miłości i jej mocy zwrócił uwagę Jan Paweł  

II „Człowiek musi mieć tę podstawową pewność, 

że jest miłowany, że jest afirmowany w całej 

prawdzie swego człowieczeństwa. Wtedy tylko 

jest gotów przyjmować wymagania. Gotów jest 

też sam od siebie wymagać. Zdolny jest nawet do 

wielkich ofiar i wyrzeczeń”. U samych źródeł  

dramatu grzechu jest tworzenie własnego dekalo-

gu, często na „nie” dla Boga. Pragnienie „uwolnienia się” od Boga, choć 

przecież i tak „w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. Chrystus, który 

„umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie”, oczekuje od każdego z nas 

ponownego odkrycia miłości Boga. On „sam wie, co się kryje w człowieku”  

i zna najgłębsze jego pragnienia. Wzywa, by umrzeć dla grzechu, a On 

wskrzesi nas z martwych i uczyni świątynią, w której Bóg zamieszka! Owa 

przemiana, powoduje, że nasza codzienność staje się urzeczywistnianiem 

planów Boga zmierzających do stworzenia człowieka nowego, człowieka  

w Chrystusie, nowym Adamie. Do tego jesteśmy wezwani przez obmycie 

wodą chrztu. Zanim zaśpiewamy podczas rezurekcji „Wesoły nam dziś dzień 

nastał”, musimy w świetle Jego męki jeszcze raz odczytać nasze drogi i plany 

miłującego Ojca. 

 

Sentencja: bł. Paweł VI - Bez modlitwy nie ma życia chrześcijańskiego  



Dwa Opowiadania 

 Ojciec przekonał się, że wiele konfliktów z dziećmi najlepiej rozwiązywać w pizze-

rii. Przez kilka lat od czasu do czasu zabierał na zewnątrz swoją najstarszą córkę na 

szczególne spotkania ojca z dzieckiem. Postanowił, że tak samo będzie postępować  

z młodszą córką. Na pierwsze spotkanie zabrał ją na kolację do pizzerii blisko domu. 

Gdy podano pizzę, zdecydował, że to jest właściwy moment, by powiedzieć dziew-

czynce, jak bardzo ją kocha i ceni. Julio – zwrócił się do córki – chcę, byś wiedziała, 

że cię kocham i że dla mnie i dla mamusi jesteś naprawdę wspaniała. Wieczorem 

zawsze modlimy się za ciebie i teraz, gdy dorastasz i każdego dnia stajesz się wspa-

niałą dziewczyną, jesteśmy z ciebie dumni. Gdy powiedział te słowa, zamilkł i wziął 

widelec, by zacząć jeść, ale nie mógł go podnieść do ust. Córka wyciągnęła rękę, 

kładąc ją na ręce ojca. Jego oczy spotkały się z jej oczami, a ona wtedy ze wzrusze-

niem powiedziała: Zaczekaj, tatusiu, zaczekaj. Ojciec odłożył widelec i znów tłuma-

czył córce, dlaczego on i matka kochają ją i szanują. Potem znów chwycił za wide-

lec. Ale po raz drugi, a potem po raz trzeci i czwarty był zatrzymywany zawsze tymi 

samymi słowami: Zaczekaj, tatusiu, zaczekaj! Tego wieczoru ojciec niewiele zjadł, 

ale dziewczynka po powrocie do domu pobiegła do mamy i powiedziała: Jestem  

rzeczywiście wyjątkową córką, mamusiu. Tatuś mi to powiedział! 

 

 Dawno temu w osadzie na nizinie u stóp Andów żyło pokojowe plemię. Pewnego 

dnia groźna banda rozbójników, którzy mieli swą kryjówkę pośród wysokich gór-

skich szczytów, zaatakowała osadę. Wśród łupów znalazło się dziecko jednej  

z rodzin nizinnego plemienia. Zbójcy uprowadzili je w góry. Ludzie z nizin nie wie-

dzieli, jak pokonać góry. Nie znali żadnego ze szlaków używanych przez ludzi z gór, 

nie potrafili znaleźć tamtych ludzi ani odszukać ich śladów na górskich drogach. 

Mimo to wysłali grupę swoich najlepszych wojowników, aby udali się w góry i przy-

prowadzili dziecko do domu. Ludzie ci próbowali się wspinać najpierw w jeden spo-

sób, później w inny. Próbowali jednej ścieżki, później innej. Po wielu dniach i wysił-

kach udało im się podejść zaledwie kilkaset metrów wzwyż. Czując swą całkowitą 

bezsilność, ludzie z nizin uznali się za pokonanych i zaczęli przygotowania do  

powrotu do osady w dole. Kiedy już wracali, ujrzeli matkę dziecka, zmierzającą  

w ich kierunku. Zorientowali się, że schodzi z gór, na które nie udało im się wspiąć. 

A potem zobaczyli, że niesie na plecach dziecko. Jak jej się to udało? Jeden z człon-

ków grupy pozdrowił ją i powiedział: Nie udało się nam wspiąć na te góry. Jak ty 

dokonałaś tego, czego nie potrafiliśmy my, najsilniejsi mężczyźni z osady? Kobieta, 

wzruszając ramionami, rzekła: To nie było wasze dziecko. Bóg powiedział do każde-

go z nas: „Tyś jest moim synem umiłowanym. Ty jesteś moim dzieckiem”. I nic ani 

nikt nie przeszkodzi Mu w zaprowadzeniu nas do domu. 

 

Prośba o ogłoszenie: Starostwo Powiatowe organizuje nieodpłatną pomoc w poradach 

prawnych. W Kolonowskiem w piątki w godzinach 8:00 - 12:00 w budynku UMiG, 

szczegóły tel. 77 4401797. 

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 

 

  

12/2019 

 

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 00 proś-
ba, aby w ławkach siadać z przodu, bardziej po lewej stronie, dlatego, że na kazaniu będzie 
obraz+słowo). Kolekta na cele wymiany ogrzewania (opał). 

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

W poniedziałek Uroczystość Zwiastowania, Dzień Świętości Życia. Msze św. o 8:00  
i 18:00. W kaplicy sióstr Odpust i Msza św. o 16:00 Zapraszamy. 

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

W środę o 17:00 Msza św. szkolna.  

——–—–—–—–———–———————–———–——–—–———–————— 
W piątek o 17:15 Droga krzyżowa z modlitwą za zmarłych (wypominki). O 18:45 na pleba-
nii spotkanie młodzieży. Niech czuje się zaproszony każdy młody, który chce spotkać się, 
modlić, wędrować, działać. 

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

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne.  

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

W przyszłą niedzielę Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym  
o 16:00. Kolekta na cele parafii. Po Mszy św. o 10:00 nauka przed chrzcielna. 

——–—–—–—–———–———————–———–——–—–———–————— 
Caritas parafialny uprzejmie prosi chętnych do upieczenia ciastek. Wypieki prosimy przy-
nieść do salki w czwartek 11.04 od godz. 17:30 do 18:00 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Różanej: Jadwiga Gawlik, Aleksandra 
Gawlik, Alina Wójcik, Maria Glegoła. Bóg zapłać! 

——–—–—–—–———–———————–———–——–—–———–————— 
Zapowiedzi przedślubne: 2. Klaudia Piontek zam. Kolonowskie i Łukasz Koziol zam.  
Kotórz Wielki; 2. Martyna Feliks zam. Krasiejów i Rafał Garcorz zam. Kolonowskie. 

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

Zakończył się sezon grzewczy w kościele. Panu Henrykowi za gorliwą, codzienna pracę 
składamy gorące podziękowania. Bóg zapłać. 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny. Prośba, gdyby ktoś jechał do Niemiec, w okolice parafii 
Hochdahl, to proszę o kontakt, chodzi o dostarczenie tam Paschału. 

——–—–—–—–———–———————–———–——–—–———–————— 
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Obecność na Mszy św.  
w dzień św. Józefa, wyjazd na Apel Jasnogórski, modlitewną Drogę w lesie. Za składane 
ofiary na cele wymiany kotłów grzewczych. Jesteśmy na etapie załatwiania pozwoleń 
(korespondencja z firma Anco). Prawdopodobnie uda się w tym roku przeprowadzić wymia-
nę na plebanii i w klasztorze, w przyszłym roku w kościele. Przeprowadzono przegląd  

i konserwację organów.  

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

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

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

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

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

Post !  Jałmużna !  Modlitwa ! 


