
Porządek Nabożeństw 

od 14.04. do 21.04.2019 r. 

 

Niedziela 14.04. Palmowa 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża i ojca Piotra, ojca i dziadka Tomasza w r. ich śmierci. (j. niemiecki) 
  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ rodziców Franciszka i Gertrudę, Jana i Rozalię, córkę Małgorzatę, brata Gerharda,  
Henryka i Elżbietę, swata Czesława i pokr. 

15:00 Droga krzyżowa na Regolowcu 

17:00 Za + Józef Szmyt w miesiąc po śmierci 

 

Poniedziałek 15.04. 

  8:00 Za + Ingeburgę Muc - zam. od sąsiadów 

 

Wtorek 16.04. 

  8:00 Za ++ męża i ojca Joachima w 2 r. śmierci, jego synów Rudolfa i Józefa, rodziców z obu stron 

 
Środa 17.04. 

  8:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Miłosierdzia Bożego. za wst. MBNP i św. Rity o dal-
szą opiekę, błogosławieństwo, zdrowie w rodzinie i rodzinie córki 

 2. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, błogosła-
wieństwo, zdrowie w rodzinach Jancik i Pawlik 

 
Wielki Czwartek 18.04.  

  7:30 Nabożeństwo Komunijne 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogosła-
wieństwo, zdrowie dla wspólnoty Margaretka w 10 r. powstania 

 2. Za żyjących i ++ kapłanów związanych z naszą parafią 

 

Wielki Piątek 19.04. 

  6:15 Droga krzyżowa 

16:30 Różaniec za młodych 

18:00 Liturgia 

 

 

Wielka Sobota 20.04. 
20:00 1. Do Bożej Op. za wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla pracowni-

ków, emerytów i rencistów i ich rodzin, o radość wieczną dla ++ pracowników Packprofil  
i fabryki tektury 

  2. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogosła-
wieństwo, zdrowie w int. siostry Marii z ok. urodzin 

 

Niedziela 21.04. Zmartwychwstanie 

  7:00 Różaniec 

  7:30 1. Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Huberta i Łucję, siostrę Ewelinę, ojca Gerharda, 
teściów Emila i Hildegardę, Andrzeja, dziadków i pokr.  

 2. Za ++ rodziców, z rodziny, kolegów i koleżanki, kapłanów, dobrodziejów (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, błogosła-
wieństwo, zdrowie dla Marii i Franciszka z ok. 40 r. ślubu 

16:00 Nieszpory 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

15(1320) 14.04. – 21.04. 2019 r. 

 

Wielki Tydzień 

 

„Oto są bowiem Święta Paschalne,  
w czasie których zabija się prawdziwe-
go Baranka.” 

 

W tych świętych dniach towarzyszyć 
będziemy Chrystusowi, który przyby-
wa do Jerozolimy, aby wypełnić wolę 
Ojca. Przed nami najważniejsze, bo 
paschalne tajemnice naszej wiary. Tak, 
jak apostołom tak i nam Jezus pragnie 
obmyć nogi i dać się nam jeszcze bardziej poznać, jako Sługa. Z wielką czu-
łością wypowie Słowa: „Oto Ciało Moje… Oto Krew Moja” i poprosi: „To 
czyńcie na Moją pamiątkę”. Chrystus przypomni, że nowym przykazaniem 
jest miłość wzajemna do końca i bez zastrzeżeń, z zaangażowaniem naśladu-
jącym Jego ofiarę. 

Wielki Piątek co roku jest czasem szczególnej zadumy i zatrzymania przy 
cierpiącym i konającym Zbawicielu. W tym roku towarzyszyć nam może  
głęboka świadomość, że w krzyżu Chrystusa objawia się Miłosierdzie – nie-
zasłużona Miłość, gotowa na wszystko po to, by ratować grzeszników, który-
mi my jesteśmy. Gdy podchodzić będziemy do krzyża, aby Go adorować, 
miejmy w sobie prawdziwą wdzięczność za to, że Bóg nie zawahał się zrobić 
dla nas tak wiele! 

W Wielką Sobotę nasze myśli mogą szybko pobiec w stronę świątecznego  
stołu, a przecież wieczorem czeka nas wyjątkowa, niepowtarzalna i najważ-
niejsza w roku Liturgia Wigilii Paschalnej. Światło Chrystusa Zmartwych-
wstałego rozproszy mrok spowijający zakamarki naszych serc. Czytania  
odzwierciedlające historię zbawienia ukażą niepowtarzalny Boży plan dla 
ludzkości i wreszcie przyjdziemy do źródeł chrzcielnych. Bóg przygotował 
nam piękny i głęboki w swoim znaczeniu tydzień.  

Do zobaczenia w kościele! 
 

Sentencja: Talmud - Kto ratuje jedno życie, ten jakby ratował cały świat.  



W naszej diecezji Maryjna Wspólnota Opiekunek Dziecięctwa Bożego. Z tyłu 
na stoliku są deklaracje kandydatki. Zachęcamy panie do przystąpienia i podjęcia 
tego zadania. Deklarację należy zabrać do domu, wypełnić i oddać ks. Piotrowi  
w kancelarii lub zakrystii do Świąt Wielkanocnych. 

 

RODO: administratorem wszelkich informacji jest parafia, którą reprezentuje  
ks. proboszcz, do pewnych informacji mają dostęp osoby przez niego upoważnio-
ne. Zamawiając intencje, zapowiedzi oraz inne informacje zgadzamy się na ich 
publikowanie w ogłoszeniach, gazetce i stronie www. (chyba, że ktoś sobie tego 
nie życzy, wtedy o tym fakcie należy poinformować). Gdyby ktoś nie życzył sobie 
umieszczania zdjęć swoich lub np. dzieci to proszę poinformować o tym  
ks. proboszcza. 

 

Cmentarz: jest parafialny. Prośba, aby każdy mieszkaniec czuł się za to miejsce 
odpowiedzialnym. Przypominamy o regulowaniu opłat: od każdego nowo stawia-
nego pomnika 10% wartości, za rezerwację miejsca na cmentarzu, na okres 20 lat: 
od grobu pojedynczego 100 zł, od grobu podwójnego i głębinowego 150 zł. (100 
zł na 20 lat, to 5 zł na rok). Opłaty należy uiszczać przed postawieniem pomnika 
oraz za rezerwację na bieżąco u pani Brygidy Mrocheń (tel. 77 4611562). Bóg 
zapłać za składane cmentarne ofiary. Ze względu na wzrost opłat za wodę  
i wywóz śmieci prosimy o oszczędzanie wody oraz Ci którzy mogą, o zabieranie 
śmieci do pojemników u siebie. Coraz częściej zamiast składanych kwiatów  
i wieńców na pogrzebie, zamawia się za zmarłych Mszę św. lub pieniądze prze-
znacza na inne cele. Prośba, aby nie „budować” wokół grobu chodników z kostki 
lub płytek. 

 

Samochody: rynienki wokół kościoła mają swoją wytrzymałość. W ostatnim  
czasie zostało wiele z nich wymienionych, gdyż zostały zarwane. Prosimy, aby 
pod kościół podjeżdżać samochodem tylko z osobą starszą, chorą. Natomiast nie 
podjeżdżać na cmentarz od strony św. Józefa czy MB Fatimskiej. 

 

Boże Ciało: w tym roku będzie na ul. 1 Maja. Od początku do końca ustawione  
będą 4 ołtarze. Prośba o podzielenie się mieszkańców ulic 1 Maja i Żeromskiego 
do ich postawienia (informacje u panów Marian Czupała, Józef Koj). 

 

Krzyż misyjny: zostanie w najbliższym czasie wymieniony na nowy. 

 

Sakrament Pokuty: poniedziałek 7:30 - 8:00; wtorek o 17:00 i 19:00; czwartek: 
16:30 - 17:30; piątek: 8:00 - 9:00; 16:30 - 17:30; sobota: 8:00 - 9:00.  

 

Procesja św. Marka w dniu 25 kwietnia 

Rocznica I Komunii św. w dniu 12 maja 

Bierzmowanie w dniu 03 czerwca 

Odpust parafialny w dniu 30 czerwca 

 

Pięknego, rodzinnego, religijnego, przeżycia Wielkiego Tygodnia! 

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 

 

  

15/2019 

 

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. Poświęcenie palm podczas każdej Mszy św. O 15:00 tradycyjna Droga Krzy-
żowa na Regolowcu. Przed i po Mszach św. kiermasz Caritas, do  nabycia m.in. palmy. Rozpoczęcie Mszy św.  
o 10:00 przy figurze MB Fatimskiej i procesja do kościoła. Kolekta na kwiaty do Bożego Grobu i dekoracje ołtarzy 
na cały rok. 

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

Wielki Wtorek Sakrament pokuty. o godzinie 17:00 i 19:00. Rozpoczęcie krótkim nabożeństwem wspólnym, następ-
nie spowiedź indywidulna i zakończenie wspólne (prośba o pozostanie). Będzie 8 kapłanów. 

W Wielką Środę Spowiedź w parafiach w Zawadzkiem: (św. Rodzina 9:00;16:00. NSPJ 10:30;15:00;19:00).  

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

Wielki Czwartek  o godz. 7:30 Nabożeństwo Komunijne dla tych, którzy nie mogą brać udziału w wieczornej Litur-
gii. Od 8:00 odwiedziny chorych w domach z Komunią św. O 18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej. Komunia św. 
będzie udzielana pod dwoma postaciami. Przed Mszą z tyłu kościoła będzie wystawiony kosz w którym można 
będzie się podzielić słodyczami, żywnością, owocami z osobami chorymi, starszymi samotnymi z naszej parafii. 
Będzie też koszyczek gdzie można składać ofiary pieniężne. Caritas z darów tych zrobi paczki na Święta, które 
zostaną zaniesiona do domów tych osób. Adoracja przy Ciemnicy do godz. 22:00.  

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

Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Tradycyjna Droga Krzyżowa rodzinna, indywidualna w ciągu całego dnia.  

O godz. 6:15 Droga Krzyżowa prowadzona przez kapłana. O 18:00 Liturgia Męki Pańskiej. Adoracja przy Bożym 
Grobie do godz. 23:00. Bezpośrednio po Liturgii zapraszamy do wspólnego śpiewu Pieśni Pasyjnych. O 22:00  
Adoracja dla młodzieży. Ofiary z Bożego Grobu i Adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie miejsc w Ziemi 
Świętej.  

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

Wielka Sobota od godz. 6:30 do 15:00 Adoracja przy Bożym Grobie. O 11:00 Adoracja dzieci. Święcenie pokar-
mów o 12:00 i 14:00. Można się będzie dzielić z darami, które zostaną zawiezione dla wychowanków DPS  
z Zawadzkiego. Kandydatów do Bierzmowania prosimy o zaniesienie paczek ludziom chorym, zbiórka w salce po 
święceniu pokarmów o 12:00. Liturgia Wielkiej Soboty o godz. 20:00 zakończona Procesją Rezurekcyjną. Kolekta 
na cele parafii.  

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

Niedziela Zmartwychwstania Msze św. o 7:30 i 10:00. Nieszpory o 16:00. Po Mszy o 10:00 zapraszamy dzieci do 
szukania jajek wielkanocnych, w ogrodach parafii. Kolekta na cele naszej parafii.  

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

Poniedziałek Wielkanocny  Msze św. jak w każdą niedzielę. Nie będzie Nieszporów. Kolekta przeznaczona na cele 
sióstr karmelitanek. O 20:00 zapraszam na „Drogę 2+2+herbata=11 km”. Celem jest modlitwa ale też  zakończenie 
Świąt małym spacerem. Można zabrać herbatę lub kawę coś do tego, gdyż na Regolowcu usiądziemy do stołu na 
”świąteczne Spotkanie”. 

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

Chłopców z kołatkami zapraszamy na spotkanie w czwartek o 16:00.  

Ministranci mają swoje spotkanie w czwartek, piątek i sobotę o 10:00.  

Wszystkich odpowiedzialnych za piękno Liturgii zapraszamy do aktywnego udziału i jej ubogacenia przez czytania, 
śpiew, służbę. Strażaków do warty przy Bożym Grobie.  

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Chabrów Joanna Spałek, Ewelina Wojtkowska, z ul. Tulipanowej 
Teresa Pach, Krystyna Pach. Bóg zapłać! 

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

Zapowiedzi przedślubne: 3. Małgorzata Gawlik zam. Kolonowskie i Radosław Piątek zam. Bydgoszcz.  
2. Małgorzata Burda zam. Kolonowskie i Piotr Krupa zam. Osiek. 2. Patrycja Dworczak zam. Kolonowskie i Marcin 
Mazurek zam. Stare Siołkowice. 

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

++ Odbył się pogrzeb śp. Jadwigi Lamich l. 80. Wieczny odpoczynek…++ 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny, książeczki Droga do nieba 

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

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Wszystkie prace wykonane na placu kościelnym. 
Paniom z Róż różańcowych za zakup i posadzenie kwiatów i krzewów, grabienie i sprzątanie. Za mycie lamp  
i rozety w kościele. Zespołowi Caritas za przygotowanie kiermaszu, wszystkim, którzy go wsparli. Za skorzystanie  
z Sakramentu pokuty w mijającym tygodniu. Za zakup świec u młodzieży. Za  udział w EDK. 

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

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i zdro-
wia. Szczęść Boże! 


