
Porządek Nabożeństw 

od 12.05. do 19.05.2019 r. 

 

Niedziela 12.05. IV Wielkanocna 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Do Miłosierdzia Bożego. za wst. NSM o opiekę, łaski i zdrowie dla żyjących członków DFK Kolo-
nowskie oraz za ++ (j. niemiecki) 

10:00 Rocznica I Komunii św. 

16:30 Nabożeństwo majowe 

17:00 Za ++ Czesława Drąg w 7 r. śmierci, jego rodziców Jana i Stanisławę, siostrę Bernadetę, teściów 
Antoniego i Eleonorę Leśniak, siostrę Wiesławę, brata Mieczysława i pokr. 

 

Poniedziałek 13.05. NMP z Fatimy, wsp. 

18:00 Za + Jadwigę Lamich w miesiąc po śmierci 

 

Wtorek 14.05. św. Macieja Apostoła, święto 

17:30  Nabożeństwo majowe 

18:00 Za ++ brata Piotra, rodziców Łucję i Teodora, teściów Ritę i Augustyna, dziadków, pokr.i dusze  
w czyśćcu 

 

Środa 15.05.  

17:00 Za ++ matki Wiktorię i Johanę, siostrę Anielę, rodziców Gertrudę i Leona, szwagierkę Elżbietę, szwa-
grów Ernesta i Eryka, kuzynkę Krystynę, jej męża i pokr. 

17:30  Nabożeństwo majowe 

 

Czwartek 16.05. św. Andrzeja Boboli, prezbitera, męczennika, święto 

17:30 Nabożeństwo majowe i Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za + męża Jerzego Krupok w 4 r. śmierci, jego ++ rodziców i z rodzin Kompała, Solloch i Labus  

 

Piątek 17.05. 

17:30  Nabożeństwo majowe i Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ rodziców Julię i Józefa, ich rodziców, rodzeństwo, szwagra Józefa, zięcia Bernarda i pokr.  

 

Sobota 18.05.  

  8:00 Z podz. za przeżyte lata otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP i św. patronki o opiekę, 
łaski i zdrowie dla Anny z ok. 85 r. urodzin oraz za ++ rodziców, braci i bratową  

15:00  Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP i światło Ducha św. o opiekę, łaski  
i zdrowie dla syna  Damiana z ok. 18 r. urodzin 

16:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP w int. Absolwentów matury 1989, 
oraz za ++ 

—–————————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ matkę Martę w r. urodzin, ojca Wincentego, rodziców Waleskę i Teodora, siostrę Edytę, braci 
Wiktora i Franca, dusze opuszczone 

 

Niedziela 19.05. V Wielkanocna 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ rodziców Johannę i Kleofasa, Paulinę i Johanna, siostrę Irmgardę, braci Georga, Waltra,  
Helmuta, bratową, szwagrów Ernesta, Józefa, oraz z pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP i św. Jana Pawła II o opiekę, łaski  
 i zdrowie dla męża Bernarda z ok. 60 r. urodzin 

16:30 Nabożeństwo majowe 

17:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ syna Henryka Maniera w r. urodzin, męża Franciszka, rodziców z obu 
stron, siostry, szwagierki, szwagrów i pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

19(1324) 12.05. – 19.05. 2019 r. 

 

 Dziś Niedziela Dobrego Pasterza módlmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne 
i misyjne  

O odwagę pójścia za Jezusem dla osób, które słyszą głos „Pójdź za Mną” 

 

IV Wielkanocna  

Oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego 

narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący 

przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty,  

a w ręku ich palmy”. Zbawienie nie jest zarezerwowane dla 

niewielkiej liczby osób. Cóż to byłby za Bóg, gdyby w każ-

dej wiosce, czy mieście, wybierał sobie jakąś grupę osób, 

którą chciałby zaprosić do szczególnej przyjaźni, a reszta 

musiałaby zadowolić się życiem w marazmie? Św. Paweł 

pisze: „Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni”. 

Stąd możemy rozumieć, dlaczego św. Jan w Apokalipsie 

widzi niepoliczalny tłum. Czy wszyscy z nich prowadzili 

nieskalane życie? Czy nikogo nie zasmucili, niczego nie 

zawalili, nie mieli chwil przepełnionych wątpliwościami? 

Biel ich szat związana jest z krwią Chrystusa, który przelał 

za nich Swoją Krew i przez Nią oczyścił ich z grzechów. Ci, co stoją przed Baran-

kiem, opowiedzieli się w pewnym momencie bardzo konkretnie za Chrystusem (także 

poprzez męczeństwo) i to otworzyło im drogę do nieba. Każdy, kto myśli na skróty, 

widząc obraz z Apokalipsy św. Jana, mógłby pomyśleć, że w Kościele chodzi o licz-

by. Skoro Jezus, chce jak najwięcej zbawić, to i w Kościele powinno być nas jak naj-

więcej. Ten skrót myślowy może zwieść nas na manowce. Dlaczego? Przypomnijmy 

sobie historię Dawida, który postanowił policzyć swoich ludzi, myśląc, że tajemnica 

sukcesu kryje się w liczebności, a to wyraźnie nie spodobało się Panu. Bóg chce mieć 

tłumy w niebie, a tu na ziemi potrafi posługiwać się niewielką garstką ludzi.  

W kościele na Mszy może być kilka osób, ale jeśli te osoby naprawdę Bogu wierzą  

i Mu ufają, tworzą szczere relacje międzyludzkie i pozwalają się prowadzić Duchowi 

Świętemu, to Bóg może przyprowadzić do Siebie tłumy przez te kilka osób. 

 

Sentencja: przysłowie - Być surowym wobec siebie, a zawsze delikatnym  

i rozważnym wobec innych. 



Opowiadanie 

Pewnego razu po zamarzniętym stawie jeździli na łyżwach dwaj mali przy-
jaciele. Popołudnie było bardzo zimne i pochmurne. Łyżwiarze z radością 
pokonywali kolejne metry, gdy nagle lód załamał się i jeden z chłopców 
znalazł się pod nim. Staw wprawdzie nie był głęboki, ale woda zaczęła 
szybko zamarzać. Drugi chłopiec natychmiast pobiegł na brzeg, chwycił 
największy z kamieni, jaki udało mu się znaleźć, i wrócił tam, gdzie jego 
przyjaciel wpadł do wody. Z całych sił zaczął uderzać kamieniem w lód, aż 
w końcu udało mu się go rozbić. Złapał przyjaciela za rękę i pomógł mu 
wydostać się z przerębli. Gdy zjawili się strażnicy i zobaczyli, co się stało, 
zdumieni zastanawiali się głośno: Lód był gruby i mocny, jak więc chłopak 
mógł go rozbić? W tym momencie pojawił się jakiś starzec i powiedział: Ja 
wiem jak. Tak? Więc? – spytali. Staruszek odpowiedział: Zrobił to, ponie-
waż nie było przy nim nikogo, kto by mu powiedział, że się nie da.  

 

Miłosierdzie 

Dzięki Bożemu Miłosierdziu mamy możliwość uczestniczenia w Miste-
rium Narodzin i Życia, Śmierci i Zmartwychwstania, Zbawienia i Glorii 
naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Boże Miłosierdzie dało nam nie tylko 
wiarę, ale i Sakramenty, które przybliżają nas do Pana. Przez Sakrament 
Chrztu zostaliśmy włączeni w Kościół, w Sakramencie Pokuty przeprasza-
my Boga i zyskujemy odpuszczenie grzechów, a poprzez Eucharystię 
uczestniczymy w Jego nieustannie uobecniającej się Ofierze. Naszą odpo-
wiedzią na Miłosierdzie ma być miłość Boga i bliźniego: „Po tym poznaje-
my, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przy-
kazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przy-
kazań, a przykazania Jego nie są ciężkie”. Bóg dobrze zna słabość natury 
ludzkiej i chce nas przed nią bronić. Dlatego też już w wieczór Zmartwych-
wstania Jezus wylał na Apostołów Ducha Świętego, mówiąc im równocze-
śnie „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzyma-
cie, są im zatrzymane”. Apostołom dał moc odpuszczania grzechów, nam 
dał spowiedź jako oręż do walki z grzechami. Czyż można wątpić w Jego 
Miłosierdzie? 

 

Duch Święty 

„Kiedy więc, w czasie wydarzeń Pięćdziesiątnicy, Piotr mówi o grzechu 
tych którzy „nie uwierzyli”, którzy wydali na haniebną śmierć Jezusa  
z Nazaretu - to słowa jego są zarazem świadectwem o zwycięstwie nad 
grzechem. Jest to zwycięstwo, które dokonało się poniekąd za pośrednic-
twem tego właśnie grzechu - największego, jakiego człowiek mógł się  
dopuścić: zabójstwa Jezusa, Syna Bożego, współistotnego Ojcu! Podobnie 
jednak, jak śmierć Boga-Syna przezwyciężyła ludzką śmierć, tak również 
grzech ukrzyżowania Boga-Syna przezwycięża ludzki grzech”. 

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 

 

  

19/2019 

 

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 o 10:00 Rocznica I Komunii św. Kolekta na cele parafii. O 16:30 Majowe. Po 
każdej Mszy św. grupa młodych „miejscem spotkania Portugalia” zaprasza do spo-
tkania przy kremówkach. Wspieramy akcje i wyjazdy grupy młodych. Kremówki 
zawierały kalorie … uśmiechu. O 16:00 w kościele NSPJ w Zawadzkiem nabożeń-
stwo i spotkanie z alumnami WSD w Opolu. 

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

W poniedziałek o 18:00 Msza św. o 19:00 pierwsze w tym roku Nabożeństwo  
Fatimskie połączone z majowym. Można do koszyczka przynosić intencje modlitew-
ne. 

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

W środę Msza szkolna o 17:00, po Nabożeństwo majowe.   

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

W piątek w kościele NSPJ w Zawadzkiem Czuwanie dla młodzieży. Zapraszamy 
wszystkich młodych (III klasa Gimnazjum obowiązkowo). 

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

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii.  

———–—–—–———––————–—–—–—–———–———–—————— 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Krzywej: Barbara Ozimek, Izabela 
Niedziela, Joanna Niedziela, Ewa Walaszek. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny 

———–—–—–———––————–—–—–—–———–———–—————— 
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Przygotowanie 
świątyni na Rocznicę I Komunii św. Za zakup i wykonanie zasłon do konfesjonałów. 
Za spotkanie i rozmowę grupy „z Michałem łatwiej”.     

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

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia  
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże! 

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

Sakrament pokuty w poniedziałek od 17:30, wtorek, czwartek i piątek od 17:00,  
w środę od 16:30. Kancelaria czynna wtorek, środę, czwartek i piątek po Mszach św. 

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

W czwartek Koronka w intencji nowych powołań i w piątek Różaniec za młode  
pokolenie będą odmawiane w trakcie Nabożeństwa majowego. 

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

W bieżącym roku trasa Procesji Bożego Ciała będzie wiodła od kościoła do końca  
ulicy 1 Maja. Dlatego do postawienia ołtarzy bardzo prosimy mieszkańców ulic  
1 Maja i Żeromskiego: I ołtarz naprzeciw szkoły, numery 2 - 20 i 1 - 13; II ołtarz 
przy kapliczce numery 22 - 46 i 17 - 35; III ołtarz na skrzyżowaniu z ul. Żeromskie-
go, numery 48 - 62 i 37 - 47 oraz Żeromskiego; IV ołtarz na końcu, przy skrzyżowa-
niu z ul. Kościuszki, numery 64 - 80 i 49 - 55. 

 

Pięknej niedzieli i całego majowego tygodnia 


