
Porządek Nabożeństw 

od 02.06. do 09.06.2019 r. 

 

Niedziela 02.06. Wniebowstąpienie 

  7:00 Różaniec 

  7:30 O łaskę powrotu do pełni zdrowia po przebytej operacji (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za ++ rodziców Marię i Teodora, siostrę Krystynę, szwagrów Ernesta, Ottona, bratową Tere-
sę, Lucjana, Norberta i ++ pokr. 

16:30 Nabożeństwo 

17:00 Za ++ Gertrudę, Leonardę i Józefa oraz ++ pokr. 

 

Poniedziałek 03.06. 

17:00 ………………………….  

 

Wtorek 04.06. 

18:00 Za + męża i ojca Ernesta w 4 r. śmierci 

 

Środa 05.06.  

17:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Waltra ich rodziców, rodzeństwo z obu stron, rodziców Martę  
i Emanuela oraz pokr. 

 

I Czwartek 06.06. św. Bonifacego, bp. i męczennika, wsp. 

17:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ rodziców Florentynę i Tomasza, Gertrudę i Waltra, siostrę Helenę, brata Ericha, szwa-
gierkę Irenę, szwagrów Józefa, Richarda, Henryka, dziadków z obu stron i pokr.  

 

I Piątek 07.06. 

  7:00 O radość wieczną dla matki Anny z ok. urodzin, ojca Teodora, teściów Elżbietę i Gerharda 
oraz dziadków z obu stron 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ męża i ojca Józefa Leja w r. śmierci, rodziców Paulinę i Józefa Steinert, Paulinę i Fran-
ciszka Leja, synową Beatę, brata Gerharda i Elżbietę Steinert, siostrę Reginę i Teodora Kosy-
torz, Pawła Bronek oraz wszystkich ++ z pokr. Leja i Steinert 

 

Sobota 08.06.  

  8:00 Za ++ matkę Martę w r. śmierci, ojca Jana, rodziców Krystynę i Wilhelma, braci , Józefa  
i Franciszka, ciocię Józefinę, męża Jana i pokr.  

——————–——————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ Grzegorza Jonek, męża Piotra, ++ z pokr. Jonek, Hornik 

 

Niedziela 09.06. Zesłanie Ducha św. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża Otto, syna Lucjana, rodziców Marię i Teodora, teściów Annę i Jana, siostrę  
Krystynę, bratową Teresę, siostrzeńca Norberta, szwagierki, szwagrów i pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za ++ rodziców Różę i Stanisława, teściów Martę i Franciszka, dziadków z obu stron, Jana 
Cierpioł i dusze z pokr. 

11:30 Do Bożej Op. za wst NSM z prośbą o potrzebne łaski na wspólną drogę życia dla nowożeńców 
Dominiki i Dawida Meinhardt oraz o Boże bł. i zdrowie dla ich rodziców i chrzestnych  

16:30 Nabożeństwo 

17:00 Za + Ewalda Ozimek - zam. od sąsiadów 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

22(1327) 02.06. – 09.06. 2019 r. 

 

Wniebowstąpienie 

 

Rozstania są trudne. W chwili, gdy ktoś bliski nas opuszcza, 

doświadczamy pustki, rozbicia, osamotnienia. Ale jednocześnie 

widzimy wyraźniej, kim była osoba, którą żegnamy. Uświada-

miamy sobie, co nam dała, czego nas nauczyła, co zostawiła. 

Czujemy się jej spadkobiercami. Jej duch staje się częścią naszej 

własnej tożsamości. Coś się kończy, ale zawsze też coś się  

zaczyna, otwiera się jakiś nowy etap. Rozstanie z rodzicami,  

z nauczycielem czy z mistrzem oznacza niezbędny krok w doj-

rzałość, samodzielność, odpowiedzialność za innych, za konty-

nuację dzieła, podjęcie dziedzictwa. Zmartwychwstały Pan tuż 

przed definitywnym powrotem do Ojca daje uczniom ostatnie 

wskazówki. Przekazuje im misję, obiecuje Ducha Świętego  

i błogosławi. Dzieło rozpoczęte przez Jezusa  ma trwać w Kościele. Apostołowie mają 

być świadkami Jezusa. Słowo „martyres” oznacza nie tylko słowne potwierdzanie  

jakiejś prawdy, ale również gotowość na przelanie krwi za tę prawdę. Zmartwychwstały 

Pan streszcza w kilku słowach istotę Dobrej Nowiny: co się stało? Mesjasz umarł na 

krzyżu i zmartwychwstał. Konsekwencje: w Jego imię ma być głoszone nawrócenie  

i odpuszczenie grzechów. Wszystkim narodom. Jezus obiecuje uczniom, że nie będą 

sami. Zostaną „uzbrojeni mocą z wysoka”. Zmartwychwstały będzie nadal obecny  

w swoim Kościele, ale ta obecność będzie miała już inny charakter. Nie może już być 

dłużej z uczniami fizycznie, jako człowiek, będzie z nimi przez swojego Ducha. Duch 

Święty jest Duchem Ojca i Syna. Człowieczeństwo Jezusa było naczyniem, w którym 

Bóg dał siebie światu, teraz nasze człowieczeństwo namaszczone „mocą z wysoka” ma 

być naczyniem, dzięki któremu Bóg nadal udziela siebie światu. Jezus był naczyniem 

doskonałym, my jesteśmy naczyniami glinianymi, podatnymi na rozbicie. Ale jesteśmy 

uzbrojeni przez Ducha, który cierpliwie uzupełnia nasze niedoskonałości. Nasz problem 

polega na tym, że zbyt łatwo tracimy głowę, że pozwalamy naszym myślom i naszym 

pragnieniom, by były rozbiegane we wszystkie strony, podążały byle gdzie czy za byle 

kim. Mieć głowę w niebie – to mieć nadzieję większą niż wszelkie ziemskie cele, to 

oddychać wiecznością nawet w dusznej ziemskiej atmosferze. 

 
Sentencja: św. Albert -  Pokuta jest pierwszym stołem ratunku dla tych, którzy się zagu-
bili i jest pierwszą cnotą do praktykowania dla tych, którzy chcą porzucić swoją winę. 

 



Dzisiaj Dzień Dziękczynienia pod hasłem „Dziękujemy za wielkich Pasterzy: Jana 
Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego”, połączony ze zbiórką ofiar na budowę 
Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie.  

 

Grupa Młodych pragnie zorganizować w dniu Odpustu mały „odpustowy kram”. Będą 
do nabycia różności, wszystkie w cenie  5 zł. Gdyby ktoś chciał coś ofiarować, miał  
w domu nową! rzecz itp. która tylko leży, można przynosić do ks. Piotra, Marceliny 
Czupała, Eweliny Muc, Emilii Konieczko. 

 

Opowiadanie 

Pewnego dnia Szatan wymyślił wspaniały sposób, aby doskonale się zabawić. Zbudo-

wał diabelskie lustro, które posiadało magiczną właściwość: wszystko, co było piękne  

i dobre, odbijało się w nim jako brzydkie, wręcz koszmarne; podczas, gdy to, co złe  

i odrażające, wydawało się wielkie i wspaniałe. Szatan wędrował po całym świecie ze 

swym straszliwym lustrem. A wszyscy, którzy w nie spoglądali, zaczynali drżeć ze 

strachu: każda rzecz wydawała się koszmarnie zdeformowana. Złośliwiec świetnie się 

przy tym bawił: im bardziej coś było odrażające, tym bardziej mu się podobało. Pewne-

go dnia to, co ujrzał w lustrze, tak bardzo przypadło mu do gustu i rozbawiło do tego 

stopnia, że ogarnął go niepohamowany śmiech: lustro nagle wypadło mu z rąk i rozbiło 

się na miliony kawałków. Wkrótce potem potężny i złośliwy huragan rozwiał po całym 

świecie potłuczone cząstki zwierciadła. Niektóre z nich były mniejsze od ziarenek pia-

sku i dostały się do oczu wielu, wielu ludzi, którzy wtedy zaczęli widzieć wszystko na 

opak: dostrzegali jedynie i przede wszystkim to, co było złe. Inne odłamki zostały prze-

robione na szkła okularów. Ludzie noszący takie okulary nie potrafili zauważać już ani 

tego, co dobre, ani tego, co sprawiedliwe, zatracili umiejętność właściwej oceny  

czynów i wydarzeń. Czy nie natknęliście się przypadkiem na takich osobników? Któryś  

z kawałków lustra był tak duży, że zastąpił szybę okienną. Biedacy spoglądający przez 

to okno dostrzegali jedynie antypatycznych sąsiadów, którzy cały swój czas poświęcali 

na to, by wszystkim dokuczyć. Kiedy dobry Bóg zauważył, co się wydarzyło, bardzo 

się zasmucił. Postanowił pomóc ludziom. Powiedział: „Poślę na świat mojego Syna. On 

jest moim obrazem, moim zwierciadłem. Odbija moją dobroć, sprawiedliwość i miłość. 

Uosabia człowieka takiego, jakim go wymyśliłem i zapragnąłem”. Jezus przybył jako 

zwierciadło dla ludzi. Kto się w Nim przeglądał, odkrywał dobro i piękno, uczył się 

odróżniać je od egoizmu i kłamstwa, niesprawiedliwości i pogardy. Chorzy odnajdowa-

li odwagę do życia, cierpiący czerpali siły, by pokonać ból, zrozpaczeni odzyskiwali 

nadzieję. Jezus pocieszał strapionych i pomagał ludziom pokonać strach przed śmiercią. 

Wielu ludzi kochało lustro Boga i podążyło za Jezusem. Czuli, że On rozpalił ich serca. 

Jednak inni gotowali się ze złości: postanowili zniszczyć Boże zwierciadło. Jezus został 

zabity. Lecz krótko po tym zerwał się nowy, potężny huragan: Duch Święty. Uniósł 

miliony kawałków lustra Boga i rozsiał je po całym świecie. Jeśli do czyjegoś oka  

dostanie się nawet najmniejszy okruszek tego zwierciadła, człowiek ów zaczyna  

widzieć świat i ludzi tak, jak widział ich Jezus. Dostrzega przede wszystkim rzeczy 

dobre i piękne, sprawiedliwość i szlachetność, radość i nadzieję; natomiast zło i nie-

sprawiedliwość wydają mu się łatwe do pokonania. 

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 

 

  

22/2019 

 

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 Wniebowstąpienie Pańskie. Kolekta na cele diecezji i seminarium. Pielgrzymka Mniej-
szości Narodowych na Górę św. Anny. Nabożeństwo o godz. 16:30. 

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

W poniedziałek Msza św. o 17:00. W Żędowicach o 18:00 Sakrament Bierzmowania. 

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

W środę Msza szkolna o 17:00 

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

I czwartek miesiąca o 17:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia. 

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

I piątek miesiąca. Msze św. o 7:00 i 18:00. Po rannej Mszy wystawienie Najśw. Sakramentu. 
Od 8:00 odwiedziny chorych w domach z Komunią św.  

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

W sobotę w Opolu święcenia prezbiteratu. Nabożeństwo Maryjne o 17:30. Pielgrzymka  
Chorych i Osób Niepełnosprawnych na Górę św. Anny, o godz. 10.00 ks. biskup odprawi 
Mszę św. w intencji wszystkich chorych diecezjan.  

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

W przyszłą niedzielę Zesłanie Ducha św. Odpust w parafii Staniszcze Małe. Kolekta na cele 
parafii. 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Prostej: Nocoń Gizela, Wodniok  
Katarzyna, Dorota Jędrzejewska, Joanna Badura. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny 

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

++ Odbył się pogrzeb śp. Helmut Skiba l. 80. Wieczny odpoczynek….++ 

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

Zapowiedzi przedślubne 1. Agnieszka Piechaczek Racibórz i Michał Niemiec Kolonowskie 

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

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Za udział w nabożeństwach 
majowych, szczególnie ministrantom i mariankom. Za bardzo liczny udział w modlitwie  
i Procesjach w Dni Krzyżowe, za złożone ofiary (wszystkie ofiary przeznaczam na cele wy-
miany ogrzewania w obiektach parafii). 

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

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

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

Kancelaria parafialna czynna od środy do soboty po Mszach św. 

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

Nauki przedmałżeńskie: Pierwsze spotkanie w salce przy parafii NSPJ o godz. 15:00, na-
stępne spotkania w salce przy parafii św. Rodziny w Zawadzkiem. 08 i 09 oraz 15 i 16 czerw-
ca; 12 i 13 oraz 19 i 20 października. 

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

Pielgrzymka 60 osób do Ziemi Świętej: wyjazd autokarem i busem z parkingu przed ko-
ściołem, niedziela 09.06. o godzinie 1:00. Wylot lotnisko M. Kopernika Wrocław (LOT-161)  
godzina 5:35, przylot lotnisko Ben Gurion w Tel Aviv godzina 10:25, czas lotu 3:50. Powrót 
( LOT - 162) z Tel Aviv sobota 15.06. godzina 21:15, przylot Wrocław niedziela 16.06. go-
dzina 1:20, czas lotu 4:05. Samolot Boeing 737-800. Różnica czasu wynosi + 1 godzina. 


