
Porządek Nabożeństw 

od 26.01. do 02.02.2020 r. 

 

Niedziela 26.01. III zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ ojca Teodora w r. śmierci, matkę Annę, teściów Gerharda i Elżbietę, dziadków 
z obu stron i pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Jana Bock w 1 r. śmierci 

17:00 Za + Gertrudę Gattinger w 1 r. śmierci, ++ Leonardę i Józefa 

 

Poniedziałek 27.01. 

  7:00 Za ++ córkę Annę w r. śmierci, rodziców Cecylię i Alfonsa, teściów Jadwigę i Pawła, 
szwagra Henryka, swata Reinholda i pokr. 

 

Wtorek 28.01. św. Tomasza z Akwinu, prezbitera, doktora, wsp. 

17:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Henryka, matkę Jadwigę, ojca Pawła, teściów Annę  
i Pawła ich 2 synów, dziadków Annę i Piotra, Annę i Irenę oraz pokr. 

 
Środa 29.01.  

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł. łaski, 
zdrowie i dary Ducha św. na dalsze lata życia 

 

Czwartek 30.01.  

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++ męża i ojca Wilhelma, rodziców, teściów, zięcia Krystiana, rodzeństwo i dusze 
opuszczone 

 

Piątek 31.01.  św. Jana Bosko, prezbitera, wsp. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za + matkę Otylię w r. śmierci, ++ z pokr. Czaja i Stefan 

 

I Sobota 01.02.  

  8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł. łaski, 
zdrowie i siły z ok. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach synów 

15:00 Chrzest: Wojciech Ryszard Konieczko, Milena Kinga Kurzeja 

——————–—————————–——— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + męża i ojca Władysława Bąk w 1 r. śmierci 

 

Niedziela 02.02. Ofiarowanie Pańskie 

  7:00 Różaniec 

  7:30 W int. żyjących i ++ członków naszej Rodziny Różańcowej (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP, o światło Ducha św.  
dalsze bł. opiekę, zdrowie dla Marceliny Czupały z ok. 18 r. urodzin 

17:00 Za ++ męża Norberta w r. śmierci, jego rodziców Elżbietę i Jana, rodziców Zofię  
i Stanisława, siostrę Magdalenę, szwagrów Józefa i Teodora, dziadków i pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

04 (1361) 26.01. – 02.02.2020 r. 

 

1 rocznica ŚDM w Panamie 

 

Rocznicą żyje zapewne grono osób, które w Panamie były. Przeżycia, ludzie, obrazy, Spotka-
nia, noclegi, modlitwy, Msze św. i wiele, wiele innych spraw, przeżywamy po roku na nowo. 
Z refleksją i dystansem. Przede wszystkim dziękujemy Bogu, że dał nam łaskę pobytu na 
ŚDM. Jedno jest pewne nikt z nas, tego wyjazdu nie żałuje. Jesteśmy ciągle szczęśliwi. Ale 
czas biegnie i ta moja refleksja nie będzie o Panamie, a o Portugalii 2022. A może nie tyle  
o przyszłości, a o tym co dziś. „Portugalia 2022” jest tylko hasłem, które ma jednoczyć, ma 
wyzwalać modlitwę, pomysły i działanie. Panama pobudziła i zjednoczyła wielu: młodzież, 
młodych, starszych, zdrowych i chorych. Chcemy aby podobnie było z Portugalią. I już tak 
dzieje się! Każdy z rodziców, wychowawców wie, że młody człowiek zawsze był i jest wspa-
niały. Ale świat, ten realny, ale przede wszystkim ten wirtualny, ma w obecnych czasach tyle 
ofert i propozycji, że można łatwo pogubić się i wybierać mierność albo i gorzej - zło. Często 
młody  wybiera to co łatwe, przyjemne, daje chwilę szczęścia, ale nie daje pogody ducha, 
radości i rozwoju. Życie staje się tym sposobem nudne i byle jakie. A, że młody nie lubi  
nudzić się to wybiera mocniejsze propozycje, które wydają się bardzo ciekawe: alkohol, nar-
kotyki, gry, szpan itp. Wybiera łatwiznę, świat bez wartości i głębszej radości. Dziś wielką 
sztuką, zadaniem, jak może nigdy w dziejach, jest wychowanie. Nie jest to zadanie łatwe, ale 
przecież im coś trudniejszego w życiu zdobędziemy lub uda się zrobić, tym większą mamy 
satysfakcję. Patrzę wraz z młodymi w kierunku „Portugalii” i traktuję to jako małą cegiełkę  
w wychowaniu. Jako małą pomoc w wychowaniu przez rodziców, w rodzinie. Mówię i piszę 
celowo nie młodzież, a młodzi, gdyż to określenie jest szersze. Obejmuje samotnych i mał-
żeństwa, wszystkich niezależnie od wieku. Każdego do naszej grupy - zapraszamy. Jesteśmy 
grupą otwartą. Ale jak napisałem młody człowiek ma wiele propozycji i może wybierać. 
Dziękuję tym, którzy wybierają propozycję „Portugalia”. W wychowaniu jest tak, że wycho-
wawca oddziałuje na wychowanka, ale i odwrotnie. Wychowanek, młody pobudza do działa-
nia wychowawcę, starszego. Dziękuję grupie młodych, którzy są dla mnie natchnieniem. 
Sprawiają, że się nie nudzę. Mobilizują do nowych pomysłów, nieraz szalonych. Muszę rzec, 
że od zawsze jakoś byłem z młodymi. I dziś kiedy są już dorosłymi, ojcami, matkami, na 
stanowiskach, życie im różnie poukładało się. Podtrzymują kontakt, odzywają się 
(najczęściej coś jest nie tak w ich życiu). Od nikogo z nich nie usłyszałem, że żałuje tego  
naszego wspólnego czasu, spotkań, Mszy św. modlitw, głupot, wyjazdów, szlaków, teatrów. 
Wręcz odwrotnie mówią, iż to był dla nich wspaniały czas i był nauką na dorosłe życie.  
Zapraszam każdego do włączenia się w nasze działania. Myślę, że taki wyjazd w Tatry daje 
więcej, niż czas spędzony przed komputerem. Choć to drugie jest łatwiejsze. Wiem, że po 
latach zapomną o życiu spędzonym w świecie wirtualnym, ale nie zapomną Tatr: bólu nóg, 
upadku na 2000 metrach, deszczu, słońca, teatru, wieczornego zmęczenia, szlaków i wido-
ków, modlitwy i Mszy św. o 5 rano, Oszusta, uśmiechu, tańca i rozmów. Przykładem tego, że 
nie tylko o „Portugalię” chodzi jest bal „noc portugalska”. Nie wiem jaka będzie zabawa  
i odczucia uczestników, ale wiem, że pomysł już przyniósł dobro. Zjednoczył, wyzwolił  
energię, dał radość. Jest zaangażowanie i pomysły. Dochodzi do Spotkania młodych, a dziś to 
jest najważniejsze.  



Zdaję sobie sprawę, że rodzice i szkoła, praca są dla młodych najważniejsze. Ja  
i moje pomysły są drugorzędne. Ja dziś jestem, jutro mnie nie ma. A życie, rodzina 
jest zawsze. Myślę, że w naszym działaniu, jak w rodzinie, nie zawsze wszystko jest 
piękne i kolorowe. Są różnice zdań, mocniejsze słowa, gniew, humory. Ja też mam 
nie raz wszystkiego dość i mówię ”ja wysiadam z tego, waszego pociągu”.  
A oni mnie już znają. Dają mi czas do zanurzenia mej gorącej głowy w kuble zimnej 
wody i … napiszą „co przeszło księdzu?”. A mi przeszło już dawno, tylko głupota 
nie pozwala rzec przepraszam, moja wina. Do grupy młodych w kierunku 
„Portugalia” zdążają Ci, którzy chcą. Zaproszenie jest kierowane zawsze do każdego. 
Jasne, że mogłoby być nas więcej. A, że nie ma ? Tak jak napisałem młody i nie  
tylko młody, ma dziś propozycji wiele, często wybiera to co łatwiejsze czyli „ekran”.  

I tak jest nie tylko jeśli chodzi o działania młodych. Ale w wielu innych sprawach.  
W ubiegłą niedzielę w naszym kościele był przepiękny koncert orkiestry dętej i chó-
ru. Było na nim tyle osób ile było. Byli ci, którzy wybrali tę propozycję i myślę nikt 
nie żałuje. Pytanie do pozostałych: co wybrałeś, co robiłeś w niedzielne popołudnie ? 
Warto było ? Dziękujemy każdemu za wsparcie naszej działalności. Za modlitwę, 
szczególnie w każdy piątek przed Mszą św. za odmawiany Różaniec w intencji mło-
dego pokolenia. Za trzymane kciuki, życzliwość, wsparcie i ofiary, dobre słowa  
i uśmiech. Wyrozumiałość i cierpliwość. Jestem po lekturze książki „Trzy Bieguny”, 
autorami są Leszek Cichy i Marek Kamiński. Pięknie opisują wędrówki, przeżycia, 
emocje, swoje życie. Pod koniec książki, Marek Kamiński pisze tak „Wszystkie  
wyprawy udają się i przynoszą mi satysfakcję, jednak z jakiegoś powodu nie opusz-
cza mnie przygnębienie, przytłacza poczucie pustki. Mam  wszystkiego dość. Ogar-
nia mnie poczucie beznadziejności. Czy to wszystko ma sens? Co dalej?”. Gdy to 
przeczytałem pomyślałem „o! ten wielki Marek Kamiński, mający wydawać by się 
mogło wszystko, podróże, pieniądze, firmę, rodzinę, sławę...i on pisze o beznadziei. 
Dlaczego?”. W dalszej części , autor pisze tak „W takim to nastroju postanawiam 
wyruszyć na Camino. I… tam znajduję odpowiedź na te swoje rozterki”. Odpowiedź 
przynoszą mu słowa spotkanego na trasie Amerykanina. Rzekł mu „ Poznałeś 
wszystko, tylko nie siebie”. Szczęście człowieka nie jest w tym co na zewnątrz, ale  
w sobie, we wnętrzu. Ważne jest, aby siebie poznawać. Swoje możliwości, talenty. 
W działaniach które podejmujemy z grupą młodych, chodzi też o to, aby poznać sie-
bie, swoje możliwości. Pomysły nasze w myśl zasad „módl się i pracuj” oraz „i do 
tańca i do różańca ” mają też ten cel, aby szczęścia szukać w sobie, aby nie popadać 
w swoim życiu w beznadziejność. A jak się popadnie i upadnie, aby wiedzieć jak 
powstać. Grupa młodych uczy mnie więcej, niż ja uczę ich. Dziękuję. Zapraszamy! 

———–—–—–——————–—–—————————–———–———— 
Papież Franciszek postanowił, aby III niedziela zwykła (dzisiaj 26.01.) była obcho-
dzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Czytamy o tym w ogłoszo-
nym 30.09.2019 roku. Liście Apostolskim "Aperuit illis". Dokument został podpisa-
ny w 1600 rocznicę śmierci św. Hieronima - wielkiego miłośnika i tłumacza Pisma 
Świętego. "Ustanawiam III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebra-
cji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Ta Niedziela Słowa Bożego staje się 
odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmoc-
nienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. Nie 
jest to przypadek: celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekume-
niczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do 
przebycia, aby dojść do trwalej i autentycznej jedności". 

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 

 

  

04/2020 

 

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 po Mszy św. o 10:00 nauka przed chrzcielna dla rodziców i chrzestnych.  
Obowiązek uczestnictwa mają rodzice dziecka oraz chrzestni, mieszkańcy naszej para-
fii, którzy w najbliższym czasie będą uczestniczyli w Chrzcie św. Przypominam, że 
zaświadczenia dla rodziców chrzestnych wypisuję tylko po naukach przed chrzciel-
nych. Zgłaszając dziecko do Chrztu należy przynieść akt urodzenia dziecka oraz dane 
rodziców i chrzestnych. Od 14:00 w naszym kościele Dziecięcy Przegląd Kolęd. Nie 
będzie wieczornego Nabożeństwa.  

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

W środę Msza św. szkolna o godzinie 17:00.  

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

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne 

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

W przyszłą niedzielę Ofiarowanie Pańskie, MB Gromnicznej. O 16:00 Rodzinny 
Przegląd Kolęd. Kolekta na klasztory kontemplacyjne. Po Mszach św. o 7:30, 10:00, 
17:00 błogosławieństwo św. Błażeja (z dodatkiem). Na Mszy św. o 10:00 wręczenie 
świec kandydatom do I Komunii św. 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny, świece Gromnice (8 zł). 

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

Okazja do Spowiedzi św. przed Mszą św. W środę od 16:00 szczególnie zapraszamy 
dzieci i młodzież. Kancelaria czynna: w poniedziałek 7:30 - 8:00; w piątek 8:00 - 9:00 
i 16:00 - 17:00; w sobotę po Mszy św. Rano (można zapisywać Intencja mszalne). 

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

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace.  

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie: Zofia Fleger, Gabriela Maniera, Maria 
Kampa, Katarzyna Kampa. 

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

++ Odbył się pogrzeb śp. Łucji Gepert l.78. Wieczny odpoczynek…++ 

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

W lutym następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

02.02. Róża 2 p. Anna Bock 

09.02. Róża 3 p. Katarzyna Budnik 

16.02. Róża 4 p. Irena Czupała 

23.02. Róża 5 p. Elżbieta Ullmann 

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

 Trwają prace przy remoncie ogrodzenia wokół naszego placu kościelnego. Wszyst-
kim, którzy tak licznie, ochotnie przychodzą do prac  składamy z serca płynące sło-
wo Dziękujemy! Ogrodzenie zostało wykonane w 1960 roku. Od tego czasu było 
poprawiane, głównie przez malowanie części metalowych. Obecnie myjemy i czyści-
my, prostujemy, uzupełniamy fugi, szlifujemy, gruntujemy, nakładamy tynk, maluje-
my. Gdyby ktoś chciał pomóc w pracach to można zgłaszać się u p. Leona Krupki. 
Prosimy, przyjdź na parę godzin. 

 Zamieszkał u nas (przy plebanii) pan Ryszard, nasz gość z Wigilii i Świąt. Za każdą 
życzliwość ze strony parafian - Dziękujemy. 


