
Porządek Nabożeństw 

od 28.04. do 05.05.2019 r. 

 

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, błogosławień-
stwo, 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 Ireneusza, szwagrów Leona, Norberta oraz dusze opuszczone 

16:30 Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia 
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. 

 

Poniedziałek 29.04. św. Wojciecha, biskupa, męczennika, patrona Polski 

  7:00 Za ++ rodziców Karola i Gertrudę, męża Leona, rodziców oraz pokr. i dusze w czyśćcu  

 

Wtorek 30.04. 

18:00 Za ++ syna Pawła w 4 r. śmierci, ojca Konrada, teściową Władysławę, dziadków, rodziców 
chrzestnych, ++ z rodzin Pietruszka, Danielczok, Goli 

 

Środa 01.05. św. Józefa, rzemieślnika, wspomnienie 

  8:30 Przywitanie Maryi w  maju 

  9:00 Za ++ Cecylie Niewergol w 5 r. śmierci, ojca Alfonsa, córkę Annę Naumann, teściów Jadwigę  
i Pawła Smieszkoł, ++ z rodziny i pokr. 

 

I Czwartek 02.05.  

17:00 Godzina św. Majowe i Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ męża i ojca Jana, teściów Helenę i Pawła, rodziców Elżbietę i Eryka, dziadków z obu stron  

 

Piątek 03.05. NMP Królowej Polski, uroczystość   

  8:00 Za ++ matkę Katarzynę z ok. urodzin, poległego ojca Piotra, męża Tadeusza, ++ z rodzin Schat-
ton, Szydłowski, Obst, Bartodziej, Muc, Klein. Majowe 

10:00 Za + Ewalda Ozimek w miesiąc po śmierci. Majowe 

 

I Sobota 04.05. św. Floriana, męczennika, wspomnienie 

  8:00 ……………………………... 

15:00 Roczek: Arkadiusz Rajmund Pach, Albert Czupała 

16:00 Z podz. i prośbą do Bożej Op. za wst. NSM i św. Floriana o opiekę łaski i zdrowie dla strażaków 
OSP z Kolonowskiego ich rodzin, oraz za ++ strażaków 

——–——————————————————— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ męża i ojca Henryka z ok. urodzin, rodziców z obu stron i pokr. 

 

Niedziela 05.05. III Wielkanocna 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ ojca Wilhelma w r. śmierci i urodzin, matki Gertrudę i Marię, szwagra Alfreda, Annę, 
Józefa, Bernarda, dziadków z obu stron i pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za parafian 

16:30 Majowe 

17:00 Za ++ rodziców Irenę i Franciszka, dziadków Teodora i Paulinę, Gintra, Helenę, Jana, Emmę, 
Józefa, Gertrudę, ++ z pokr. i dusze opuszczone 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

17(1322) 28.04. – 05.05. 2019 r. 

 

Boże Miłosierdzie 

 

Ksiądz Tomaš Halík w książce „Dotknij ran” pokazuje, że 
chrześcijanie często nie chcą pamiętać lub wręcz buntują się 
przeciw temu, że fundamentem ich wiary jest Krzyż - czyli 
cierpienie i rany. To rany przekonały niewiernego Tomasza, 
że Chrystus zmartwychwstał. Współczesny świat oferuje 
nam „wiary” lekkie, łatwe i przyjemne, ale czy można się na 
nich oprzeć w trudnych chwilach? Halík zastanawia się, czy  

i jak zraniony Chrystus może przemówić do nas, ludzi XXI 
wieku. Odpowiedź na to pytanie wydaje się przynosić dzi-
siejsza liturgia słowa. Spotkanie ze Zmartwychwstałym  
Mistrzem porusza i odmienia Tomasza. Kiedy spotyka się 
oko w oko, już nie chce dotykać Jego ran. Patrząc na nie zro-
zumiał, że życie jest mocniejsze niż rany, że można żyć  
z ranami. Stąd daje odpowiedź: „Pan mój i Bóg mój!”.  
W Jezusie spotykają się i stykają rany człowieka z ranami 
Boga. Bóg pokazuje, że siła Jego miłości jest „cięższa od ran”. A ta miłość nosi imię 
Boże miłosierdzie. W jednym z wywiadów na pytanie: „Czym dla księdza jest Boże 
Miłosierdzie?” ks. Feliks Folejewski, pallotyn tak odpowiedział: „To jest dar, ale  
i zadanie. Miłosierdzie Boże to nie znaczy, że Bóg przymyka oczy na nasze grzechy  

i że można Go lekceważyć. Miłosierdzie Boże jest wychowywaniem do coraz więk-
szej delikatności wobec Bożej miłości. Jeśli mam świadomość, że ktoś mnie kocha, 
to byłbym ostatnim niewdzięcznikiem, bym jednocześnie godził w tę miłość. Ta 
zasada dotyczy także np. miłości małżeńskiej”. I dalej mówił: „Pamiętam, jak mój 
znajomy, ksiądz proboszcz Kazimierz Hamerschmidt, napisał na swoim obrazku  
z okazji 50-lecia kapłaństwa: „Nie ma zasług, jest tylko dług spłacany Bogu  
i ludziom”. Pełnym objawieniem miłosierdzia Bożego jest śmierć i zmartwychwsta-
nie Chrystusa. Misterium paschalne ukazuje wielkość miłości Boga do człowieka, 
który „własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wydał”. Jako chrześcijanie  
mamy najpierw uwielbiać Boga w tajemnicy Jego nieskończonego miłosierdzia.  
A następnie to miłosierdzie wzywa nas do tego, byśmy sami, doświadczywszy, sta-
wali się miłosierni wobec innych przez słowo, czyn i modlitwę. 
 

Sentencja: bł. Michał Sopoćko - W zimnym i obojętnym świecie potrafią ostać się 
tylko serca gorące, które wśród burz i posuchy czerpią moc z ufności w Miłosierdzie 
Boże  



W maju następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie: 

05.05. Róża 08 p. Gizela Zajonc 

12.05. Róża 09 p. Maria Kruk 

19.05. Róża 10 p. Brygida Lepka 

26.05. Róża 11 p. Krystyna Swoboda 

 

Papieska Intencja modlitewna: Aby Kościół poprzez zaangażowanie swoich  członków był 
zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei.  

 

Maj w parafii: 

− środa 08.05. godz. 16:00 próba przed rocznicą I Komunii 

− środa 08.05. godz. 17:45 spotkanie klas VI, VII, VIII (przynosimy kartki z podpisami) 

− środa 08.05. godz. 19:00 spotkanie grupy „z Michałem łatwiej” 

− czwartek 09.05. godz. 18:45 spotkanie klasy III gimnazjum (przynosimy kartki z podpisa-
mi) 

− sobota 11.05. godz. 9:00 Spowiedź przed rocznicą I Komunii św. 

− niedziela 12.05. godz. 10:00 rocznica I Komunii św. 

− niedziela 12.05 po każdej Mszy św. młodzież oferuje „kremówki majowe” 

− poniedziałek 13.05. godz. 19:00 Nabożeństwo Fatimskie 

− piątek 17.05. godz. 19:00 Msza św. dla młodzieży 

− piątek 24.05. godz. 21:00 „Droga 3+3 = 12 km.” 

− 27, 28, 29. 05. Dni Krzyżowe 

− piątek 31.05. godz. 19:00 Czuwanie dla klasy III gimnazjum 

 

Opowiadanie 

W pewien słoneczny, łagodny, jasny i spokojny dzień zstąpił z nieba anioł. Przybywszy na 

ten wiekowy już świat, zaczął się włóczyć po polach i lasach, po miastach i wioskach. Tuż 

po zachodzie słońca rozłożył skrzydła i pomyślał: „Moje odwiedziny dobiegają końca  

i muszę wrócić do niebiańskiego świata. Zanim jednak odejdę, muszę znaleźć coś, co będzie 

mi przypominać spędzony tutaj czas”. Jak piękne i pachnące są te kwiaty! – wykrzyknął 

anioł, spoglądając na wspaniale kwitnący ogród. Zerwał najpiękniejsze róże, by zrobić z nich  

bukiet, po czym stwierdził: Nie widzę niczego innego, co byłoby równie piękne i pachnące 

jak te róże, dlatego zabiorę je ze sobą. Rozglądając się jednak dalej, zobaczył dziecko o prze-

cudnych oczach i zaróżowionych policzkach, które patrząc w twarz swojej matki, uśmiecha-

ło się pogodnie. Anioł zachwycił się”. Ach! Uśmiech tego dziecka jest jeszcze piękniejszy 

niż bukiet róż. Wezmę i ten uśmiech! Potem spojrzał za kołyskę i zobaczył tam miłość mat-

ki, która płynęła w kierunku dziecka, spokojnie i nieustannie niczym przejrzysta woda stru-

myka. Ach! – wzruszył się – Miłość tej matki jest czymś najpiękniejszym, co widziałem na 

ziemi. Zabiorę ze sobą i tę miłość. Anioł, z trzema skarbami w ręku, rozpoczął lot ku perło-

wym wrotom niebios. Zanim je przekroczył, zatrzymał się i powiedział do siebie: „Zanim 

wejdę, spojrzę jeszcze na pamiątki, które zabrałem”. Wówczas zauważył, że kwiaty straciły 

swoją świeżość, a uśmiech dziecka wyblakł. Spojrzał także na miłość matki i zobaczył, że 

ciągle była tak samo piękna, jak przedtem. Wtedy odrzucił zwiędłe kwiaty oraz wyblakły 

uśmiech dziecka i przeleciał przez otwartą bramę nieba. Następnie zebrał wszystkie zastępy 

anielskie i powiedział: Oto jedyna rzecz, którą znalazłem na ziemi i która nadal pozostaje 

piękna – to miłość matki. 

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 

 

  

17/2019 

 

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! 

 

Dziś niedziela Biała, Miłosierdzia. O 16:30 Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego. 
Gościem jest i daje świadectwo pani Maria Strzeduła z Raciborza. Przybliża postać bł. Karo-
la 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. 

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

W poniedziałek Konwent Wielkanocny kapłanów dekanatu Zawadzkie. Msza św. w Kiel-
czy o 18:00. 

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

We wtorek w Jemielnicy Czuwanie dla młodzieży,  początek o 19:00. 

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

W środę przywitamy miesiąc maj, Maryjny. Nabożeństwo o godz. 8:30. Msza św. o 9:00. 
W Jemielnicy Święto Rodziny, Msza św. o 11:00 

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

I czwartek miesiąca Godzina św. Koronka i majowe o 17:00. 

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

W piątek uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. o 8:00 i 10:00. po  Mszach św.  
Nabożeństwo majowe. 

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

I sobota miesiąca. O 15:00 Msza chrzcielna i roczków. O 17:00 Nabożeństwo Maryjne. Po 
wieczornej Mszy św. dyżur ks. Piotra. 

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

W przyszłą niedzielę o 16:30 Nabożeństwo Majowe. Kolekta na cele diecezji i seminarium.  

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Tulipanowej Justyna Rolik, Anna  
Tymich, Katarzyna Wacławczyk, Lucyna Sawczuk. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny, książeczki Droga do nieba 

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

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Za liczne modlitewne  
wędrowanie po lasach, w drugi dzień świąt oraz w piątek. 

Do Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego przystąpiły trzy panie. Do Bractwa 
św. Józefa  należy trzech parafian. Zapraszamy do wstępowania do Wspólnoty i Bractwa. 

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

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

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

Pielgrzymi do Ziemi Świętej - pieniądze (złotówki i dolary) proszę przynosić w niedzielę 
05 maja po każdej Mszy św. do kancelarii 

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

01 i 02 maja drużyna piłkarska naszych  ministrantów starszych uczestniczy w Halowych 
Mistrzostwach Polski w piłce nożnej. Trzymajmy kciuki! Dziękujemy zespołowi Caritas za 
wsparcie naszego wyjazdu. 

 

Dziękuję za Wielką Waszą obecność i udział w Wielkim Tygodniu  

Myślę, że wzajemnie ubogaciliśmy się w wierze i życiu 


