
Porządek Nabożeństw 

od 21.04. do 28.04.2019 r. 

 

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, błogosławieństwo, zdrowie dla 
Marii i Franciszka z ok. 40 r. ślubu 

16:00 Nieszpory 

 

Poniedziałek 22.04. Zmartwychwstanie 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Annę w r. śmierci, ojca Gintra, brata Eryka, dziadków, pokr. oraz dusze w czyśćcu (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, błogosławieństwo, zdrowie dla 
Helgi z ok. 75 r. urodzin, Anny i Bogdana z ok. 40 r. urodzin 

 2. W int. wszystkich darczyńców i  sióstr karmelitanek 

12:30  Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogosławieństwo, zdrowie 
dla Elżbiety i Manfreda Ulmann z ok. 50 r. ślubu 

17:00 Za ++ męża i ojca Ernesta z ok. urodzin, rodziców Agnieszkę i Konrada, teściów Annę i Andrzeja, siostrę Magdale-
nę, szwagra Eryka 

 

Wtorek 23.04. Oktawa 

11:00 pogrzeb + Henryk Sznura 

18:00 Do Chrystusa Zmartwychwstałego z podz. za otrzymane łaski z prośba za wst. NSM o dalsze Boże bł. łaski i zdro-
wie dla Marii i Franciszka w r. ślubu oraz o Boże bł. i opiekę w rodzinach córek  

 

Środa 24.04. Oktawa 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, błogosławieństwo, zdrowie  
w rodzinie Marii i Grzegorza oraz o Boże bł. w rodzinie córki 

 

Czwartek 25.04. Oktawa 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 W int. żyjących i ++ mieszkańców ulic Leśna, Opolska, Prosta, krzywa. Procesja 

 

Piątek 26.04. Oktawa 

17:30 Różaniec za młodych 

18:00 Za ++ matkę Felicitas w 1 r. śmierci, ojca Franza, ich rodziców, teściów, ++ z rodziny i pokr.  

21:00 Apel Jasnogórski 

 

Sobota 27.04. Oktawa 

  8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogosławieństwo, zdrowie  
z ok. 40 r. ślubu oraz o Boże bł. i łaski w rodzinie córki 

14:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, błogosławieństwo, zdrowie dla 
Korneli i Piotra Nadzielskich z ok. 25 r. ślubu oraz o Boże bł. dla synów 

——————–—————————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ matkę i żonę Annę oraz o Boże bł. Opiekę i zdrowie w int. żyjących z rodziny  

 

Niedziela 28.04. Biała, Miłosierdzia 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogosławieństwo, zdrowie  
z ok. 85 r. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinach dzieci (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ rodziców Annę i Otto, córkę Mariolę, braci Gerharda, Franciszka, bratowe Janinę i Alicję, bratanka Ireneu-
sza, szwagrów Leona, Norberta oraz dusze opuszczone 

16:15 Nabożeństwo 

17:00 Za ++ syna Zygfryda z ok. urodzin, męża Józefa, rodziców Annę i Wincentego, teściów Marię i Błażeja, siostrę 
Marię, bratowe Klarę i Romana, 5 braci, szwagrów Jana, Ewalda, Rudolfa, ich synów Piotra, Henryka, Józefa oraz 
pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

16(1321) 21.04. – 28.04. 2019 r. 

 

Drodzy Parafianie i Goście 

 
Biblijne relacje opowiadające o poranku 
wielkanocnym, pokazują nam, że do puste-
go grobu nie można iść w pojedynkę.  
Zarówno kobiety, chcące namaścić ciało 
Chrystusa, jak i Jan z Piotrem, idą razem! 
Życzę Wam, abyście potrafili w Waszych 
rodzinach wyjść razem na spotkanie ze 
Zmartwychwstałym, w Jego stronę, by 
przyjąć zaoferowaną nadzieję i głęboki  
pokój serc, służący budowaniu jeszcze 
głębszej wspólnoty domowej i parafialnej. 
Niech Chrystus, który pokonał „śmierć, 
piekło i Szatana”, i jest większy od wszel-
kich kłopotów, obdarzy Was obficie swoim błogosławieństwem. Pięknego 
owocnego Spotkania ze Zmartwychwstałym Panem oraz przy świątecznym 
stole. 

Dziękuję za złożone życzenie ustnie, za przesłane kartki i e-maile.  

Za dary i ofiary, życzliwość i modlitwę. 
 

św. Jan Paweł II o Zmartwychwstaniu 

Sekwencja Wielkanocna przypomina i z nową mocą ogłasza orędzie nadziei, 
które usłyszeliśmy podczas uroczystej Wigilii Paschalnej: «Choć poległ Wódz 
życia, króluje dziś żywy». Chrystus zwycięża zło i śmierć! To radosne orędzie 
rozbrzmiewa w tych dniach w sercu Kościoła. Zwyciężywszy śmierć, Chrystus 
obdarza nieskończonym życiem tych, którzy Go przyjmują i wierzą w Niego. 
Jego śmierć i zmartwychwstanie stanowią zatem fundament wiary Kościoła. 
Kościół jako powszechny depozytariusz tajemnicy zbawienia przekazuje ją  
z pokolenia na pokolenie ludziom w każdej epoce na całej ziemi. Konieczne 
jest, aby dzięki staraniom wierzących także w naszej epoce rozbrzmiewało  
donośnie orędzie o Chrystusie, który umarł, ale dziś mocą Ducha żyje i zwycię-
ża. 
 

Sentencja: P. Brown - Wdzięczność to bardzo ważne słowo, i tak jasne jak  
żywy płomień. 



Oktawa Wielkanocy 

Niedziela Wielkanocna otwiera okres pięćdziesięciu dni, który pierwotnie nazywano 
Pięćdziesiątnicą, a dziś Okresem Wielkanocnym. Pierwsze osiem dni tego okresu 
tworzy oktawę Wielkanocy. Pierwsze świadectwo o uformowanej liturgicznie okta-
wie Wielkanocy znajdujemy w homiliach pochodzących z IV wieku. Liturgia oktawy  
charakteryzowała się radosnym przeżywaniem tajemnicy paschalnej, a szczególnie 
zmartwychwstania Chrystusa. W tym czasie szczególną uwagę kierowano na nowo 
ochrzczonych. Trzeba bowiem pamiętać, że w Wigilię Paschalną udzielano sakramen-
tów inicjacji chrześcijańskiej, czyli chrztu, bierzmowania i Eucharystii. W oktawie 
zaś, każdego dnia celebrowano dla nich Mszę św. ze specjalnymi kazaniami – kate-
chezami. W tych katechezach wyjaśniano nowo ochrzczonym znaczenie znaków  
i symboli otrzymanych sakramentów. W taki sposób wprowadzano ich w najgłębsze 
tajemnice wiary chrześcijańskiej. Okres oktawy nazywany był także Białym Tygo-
dniem, a niedziela kończąca oktawę – Białą Niedzielą. W czasie chrztu katechumeni 
otrzymywali białe szaty, które noszono przez cały tydzień aż do niedzieli włącznie. 
Szaty te oznaczały narodziny nowego człowieka, który w sakramencie chrztu otrzy-
mał dar nowego życia i stał się dzieckiem Bożym. Zwyczaj przedłużania najważniej-
szych świąt chrześcijańskich na oktawę, czyli na osiem dni jest bardzo dawny.  
Kościół chce w ten sposób podkreślić rangę i ważność uroczystości. Wszystkie dni 
oktawy posiadają taki sam walor jak Niedziela Zmartwychwstania. Okres ośmiu dni 
traktowany jest jak jeden dzień, jako jedno święto, jako dzień najradośniejszy. Dlate-
go między innymi w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje post w piątek. 

———–————————————————————————————— 

Znany francuski pisarz François Mauriac został zagadnięty kiedyś ironicznie przez 
pewnego dziennikarza: „Panie Mauriac, szanuję pana jako człowieka wykształconego  
i mądrego. Stoi pan mocno w świecie. Ale jednego nie mogę zrozumieć: tego, że pan 
jest katolikiem. Jak może pan wierzyć w życie po śmierci? Jak pan sobie to wyobra-
ża? Jak ma ono – pańskim zdaniem – wyglądać?”. Laureat literackiego Nobla odpo-
wiedział zaskakująco: „Ja sobie w ogóle niczego nie wyobrażam. Zostawiam tę spra-
wę Panu Bogu i nie mieszam się w to, jaką niespodziankę chce On zgotować dla swo-
ich”. Chrystus po swoim Zmartwychwstaniu miał upodobanie w zaskakiwaniu swoich  
wyznawców. Ukazuje się nagle Marii Magdalenie, innym razem zatrzymuje kobiety, 
które przerażone uciekają zobaczywszy odsunięty kamień i pusty grób. Mimo drzwi 
zamkniętych zjawia się nagle w Wieczerniku czy nad Jeziorem Tyberiadzkim, czy-
niąc cud obfitego połowu. 

———–————————————————————————————— 

− Mama daje ostatnie zalecenia córeczce przed wyjściem do kościoła i upewnia się: 
A dlaczego w kościele musimy zachowywać się cicho? Bo są tam ludzie, którzy 
śpią. 

− Drugi dzień świąt Wielkanocnych. Ksiądz rozpoczyna kazanie: drodzy bracia i sio-
stry, dzisiaj będę mówił o dwóch uczniach idących do Emaus. W pierwszej części 
kazania zastanowimy się ilu ich było, a w drugiej, dokąd szli. 

———–————————————————————————————— 

 Do wtorku można przynosić wypełnione deklaracje Maryjnej Wspólnoty Opieku-
nek Dziecięctwa Bożego (można jeszcze pobrać u ks. Piotra) 

 30.04. w Jemielnicy Czuwanie dla młodzieży ,  o 19:00 

 01.05. w Jemielnicy Święto Rodziny, Msza św. o 11:00 

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 

 

  

16/2019 

 

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! 

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

–—–—–—–———–————–—–—–—–———–———–———————–—— 
W czwartek o 18:00 przed Mszą św. Procesja św. Marka do krzyża na ul. Leśnej.  
Będziemy prosili Wszechmogącego Boga szczególnie o deszcz. Prośba o przyjście dzieci 
(zamiast Mszy w środę) oraz kandydatów do Bierzmowania. 

–—–—–—–———–————–—–—–—–———–———–———————–—— 
W piątek „Droga 4+3=14 km.”. O 21:00 Apel Jasnogórski w kościele, po ruszamy lasem 
do Łazisk i powrót. 

–—–—–—–———–————–—–—–—–———–———–———————–—— 
W sobotę dzień otwartych drzwi w Seminarium w Opolu. O 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

–—–—–—–———–————–—–—–—–———–———–———————–—— 
Przyszła niedziela - Biała, Miłosierdzia. O 16:15 Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Boże-
go. Podczas Mszy św. gościem będzie i da świadectwo pani Maria Strzeduła z Raciborza. 
Przybliży postać bł. Karola de Foucauld, małych braci i sióstr oraz swojej w nich roli.  
Kolekta na cele Caritas diecezji. Po Mszy św. o 10:00 nauka przed chrzcielna. 

–—–—–—–———–————–—–—–—–———–———–———————–—— 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Tulipanowej Barbara Bonk, Renata 
Bonk, Agnieszka Ochlust, Ewa Anioł. Bóg zapłać! 

–—–—–—–———–————–—–—–—–———–———–———————–—— 
Zapowiedzi przedślubne: 3. Małgorzata Burda zam. Kolonowskie i Piotr Krupa zam. 
Osiek. 3. Patrycja Dworczak zam. Kolonowskie i Marcin Mazurek zam. Stare Siołkowice. 

–—–—–—–———–————–—–—–—–———–———–———————–—— 
Kancelaria czynna we wtorek i piątek po Mszy św. wieczornej oraz w sobotę po rannej. 

–—–—–—–———–————–—–—–—–———–———–———————–—— 
Do nabycia: Gość Niedzielny, książeczki Droga do nieba 

–—–—–—–———–————–—–—–—–———–———–———————–—— 
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. o. Ryszardowi - werbi-
ście. Za złożone ofiary na cele Ziemi św. parafii, karmelitanek, ofiary i dary na rzecz dzia-
łalności Caritas parafii. Dary na rzecz DPS w zameczku. Na kwiaty ofiara wyniosła 4.020 
zł. jałmużna „z Michałem łatwiej” 920 zł. Wsparcie słodyczami szukania jajek przez  
dzieci. Dziękujemy za każdą pracę wykonaną w kościele i na terenie placu kościelnego. 
Za wykonanie dwóch bram wjazdowych, naprawę chodnika na cmentarzu, nowe stroje dla 
marianek (Różom oraz za uszycie p. Małgorzacie Kaszuba). Postawienie  pięknego Boże-
go Grobu i Ciemnicy. Służbę, czytania, grę i śpiew. Strażakom i chłopcom kołatającym. 
Każdą obecność i modlitwę w kościele. Za ofiary składane na cele wymiany źródeł ogrze-
wania w budynkach parafii. 

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

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

Zapraszamy do odwiedzin naszej strony www. 


