
Porządek Nabożeństw 

od 09.02. do 16.02.2020 r. 

 

Niedziela 09.02. V zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża Alfreda Walaszka, córkę Gizelę Heisig, siostrę Hildegardę Mocny oraz pokr. (j. 
niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 O radość wieczną dla ++ męża, ojca i dziadka w 10 r. śmierci, rodziców, teściów, 2 siostry,  

 4 szwagrów i pokr. 

16:30 Nieszpory 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł. opiekę, zdrowie 
w rodzinie Gawlik z ok. urodzin 

 

Poniedziałek 10.02. 

  7:00 Za ++ rodziców Martę i Franciszka, teściów Różę i Stanisława, rodziców chrzestnych, kole-
żankę Małgorzatę oraz dusze z pokr. 

 

Wtorek 11.02. NMP z Lourdes, wsp. 

  9:00 W int. chorych, seniorów i samotnych oraz wszystkich, którzy  się Nimi opiekują 

17:00 Za + brata Jana w 1 r. śmierci 

 

Środa 12.02.  

17:00 Za ++ męża Józefa, jego rodziców Martę i Jana, rodziców Julię i Józefa, zięcia Bernarda,  

  szwagrów Franciszka i Jana oraz pokr. z obu stron 

 

Czwartek 13.02.  

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++ rodziców Ritę i Ignacego Szymik oraz pokr. 

 

Piątek 14.02. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za + Weronikę w r. urodzin 

  

Sobota 15.02.  

  8:00 Za + Gertrudę Wichulę w miesiąc po śmierci 

——————–—————————   

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 O radość życia wiecznego dla ++ męża i ojca Andrzeja w r. urodzin, rodziców z obu stron,  

  siostrę Zofię, 3 braci oraz z rodziny 

 

Niedziela 16.02. VI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Różę w r. śmierci, ojca Franciszka, rodziców Urszulę i Jerzego oraz pokr. (j. 
polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł. opiekę, zdrowie 
z ok. 30 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie 

16:30 Nieszpory 

17:00 Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną dla Elżbiety 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

06 (1363) 09.02. – 16.02.2020 r. 

 

Wy jesteście solą ziemi.  

Przez chrzest staliśmy się Chrystusowi. On nas 
obdarował nowym życiem. Łaska chrztu pozwa-
la nam w spotkaniu z innymi, nawet w środowi-
sku trudnym, zachować tożsamość ucznia. Dzię-
ki temu możemy wyraziście ukazywać odmien-
ny od współczesnych sposób myślenia i życia. 
Słowo Boże uczy nas, w jaki sposób poznawać 
wolę Bożą i wybierać „co jest dobre, co Bogu 
miłe i co doskonałe”. A to z kolei pomaga w 
zachowaniu otrzymanego depozytu wiary, który 
wskazuje na świętość jako drogę pełnego roz-
woju człowieczeństwa i chrześcijaństwa. A świętość chroni przed wyborem 
miernoty i konformizmu, aby płynąć z prądem powierzchownych mód i przy-
zwyczajeń. Uczniowie Jezusa, otrzymując chrzest, stają się uczestnikami przy-
mierza z Bogiem, które trwa wiecznie. Są bardzo wartościowi i pożyteczni dla 
świata, gdyż niosą w sobie „smak” Jego nauki, potwierdzając jej moc własnym 
życiem. Jest to, jak naucza św. Paweł, „ukazywanie ducha i mocy”, aby wiara 
„opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej”. Uczniowie Jezusa 
muszą wciąż pielęgnować posiane w sobie słowo Boże, aby nie utracić 
„smaku” – zdolności dawania świadectwa. Chrześcijanie nie żyją bowiem wy-
łącznie dla siebie, ale przede wszystkim dla innych. Aby dać się prowadzić 
światłu Chrystusa, powinniśmy nasz rozwój duchowy podporządkować Dobrej 
Nowinie. Kiedy zagłębiamy się w lekturę Słowa życia, ładujemy duchowe aku-
mulatory, dostrzegamy w świecie ślady Bożej obecności i realizujemy swoje 
życiowe powołanie. Nasz świat staje się przeniknięty światłem samego Chry-
stusa. Wpatrzeni w Chrystusa czerpiemy ze źródła i sami stajemy się „światłem 
świata”. Pełniąc dzieła miłosierdzia na wzór Chrystusa, stajemy się „solą zie-
mi”. Nasza życiowa wspólnota z Chrystusem będzie owocować w codzienności 
postaw, myśli i pragnień. A to pokaże, czy jesteśmy jedynie sympatykami 
Chrystusa, przez zmiękczanie ewangelicznych zasad czy autentycznymi chrze-
ścijanami. 

 

Sentencja: E. Fromm - Podstawowymi czynnikami dla wszystkich form miło-
ści są: troska, poczucie odpowiedzialności, poszanowanie i poznanie  



Terminy 

07.04.-Sakrament pokuty 
16.04.-Konwent Wielkanocny dekanatu Zawadzkie 
03.05.-I Komunia św.  
16.05.-20 lat pobytu sióstr karmelitanek w naszej parafii 

18.05.-100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II 
24-31.05-Misje święte  
25.05.-Sakrament Bierzmowania 
07.06.-beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego 
21.06.-Odpust parafialny 
Zapraszamy na spotkania grup parafialnych. Zachęcamy do wstępowania do 
grup parafialnych i diecezjalnych nowych członków. Bóg zapłać za zamawiane 
Intencje mszalne. W imieniu naszych organistów Bóg zapłać za składane dla 
nich ofiary. Bóg zapłać za składane ofiary cmentarne oraz na wymianę syste-
mu grzewczego. 

Plan wyjazdów, pielgrzymek (piesze i autokarowe): 

13-15.03.-Ładowarka kandydaci do Bierzmowania - Góra św. Anny 

21.03.-1(21) Droga nocna dla Misji 
03.04.-Ekstremalna Droga Krzyżowa 

04.04.-Ławka PNP dla młodych - Opole 

22.04.-Wyjazd na czuwanie z św. Ritą do Glębinowa (zapisy wkrótce) 
24.04.-3(23) Droga nocna dla Misji 

27.04.-2(22) Droga nocna młodych 

30.04.-Spotkanie młodych - Jemielnica 

09.05-Pielgrzymka dzieci I komunijnych - Góra św. Anny 
15.05.-4(24) Droga nocna dla Misji 

26-30.06.-Wyjazd w Tatry z s. Jurandą (szczegóły u siostry) 

01-09.06-Pielgrzymka do krajów bałtyckich (1 miejsce wolne) 

26.06.-5(25) Droga nocna 
28.06.-Pielgrzymka mężczyzn na Górę św. Anny (rowerowa) 

Lipiec-Camino 

1-5.07.-Ławka Festiwal dla młodych - Opole-Winów 

17-22.08.– Piesza Opolska Pielgrzymka na Janą Górę 
21.08.-6(26) Droga nocna 

25-26.08.-Zjazd LSO na Górze św. Anny 

28-30.08- 40 Parafialna Pielgrzymka na Górę św. Anny 
18.09.-7(27)Nocna Droga młodych 

26-27.09.-Wyjazd do Wrocławia, Görlitz, Drezna (zapisy wkrótce) 

09-11.10.-Pielgrzymka Dzieci Maryi na Górę św. Anny 

17.10.-Pielgrzymka Żywego Różańca na Górę św. Anny 
24.10.-Jesienny wyjazd do Wisły (zapisy wkrótce) 

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 

 

  

06/2020 

 

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! 

Dziś kolekta na ubezpieczenie naszych obiektów parafialnych. Nieszpory o 16:30.  

————————–—–—–——————–—–—————————–—— 

We wtorek wspomnienie MB z Lourdes, Dzień chorego. Zachęcam, aby to był dzień łącz-
ności, wsparcia dla osób chorych na ciele, duszy i głowie. Modlitwa, udział w Mszy św. 
przyjęcie Komunii św. Post to piękne wsparcie. O godzinie 9:00 będzie Msza św. w intencji 
wszystkich chorych, seniorów, samotnych. Będzie udzielane błogosławieństwo lourdzkie. 
Po Mszy św. w imieniu parafialnego zespołu Caritas i swoim zapraszamy do salki na Spo-
tkanie, rozmowy i poczęstunek. 

—————–—–—–——————–—–—————————–———–—— 

W środę o 19:00 na plebanii spotkanie grupy „z Michałem łatwiej”, propozycja zadań na 
przyszłość. Grupa jest otwarta na przybycie każdego. 

—————–—–—–——————–—–—————————–———–—— 

W piątek o 19:00 na plebanii spotkanie grupy młodych „miejscem spotkania Portugalia”, 
plan na przyszłość.  

—————–—–—–——————–—–—————————–———–—— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

—————–—–—–——————–—–—————————–———–—— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafialne. 

———–—–—–——————–—–—————————–———–———— 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

———–—–—–——————–—–—–—————————–———–—— 

W każdą niedzielę przed Mszą św. o 7:30 Różaniec, przed Mszą św. o 10:00 Godzinki ku 
czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Ofiarujmy Różaniec i Godzinki w intencji naszych pa-
rafialnych Misji św. W każdy czwartek przed Mszą św. Koronka do Bożego Miłosierdzia  

w intencji powołań. W każdy piątek przed Mszą św. Różaniec w int. młodego pokolenia. 

———–—–—–——————–—–—–—————————–———–—— 

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, dobre słowa, wykonane prace. Licznej eki-
pie pań i panów za zdjęcie dekoracji świątecznych, za frezowanie korzeni drzew, za wyko-
nanie obudowy krzyża misyjnego. Rodzinom które tak pięknie kolędowały w niedzielnym 
rodzinnym Spotkaniu w naszej świątyni. Wszystkim, którzy skorzystali z zaproszenia. 

———–—–—–——————–—–—————————–———–———— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie: Barbara Ibrom, Agnieszka Morawiec, Dorota 
Muszkiet, Irena Niemiec. Bóg zapłać! 

———–—–—–——————–—–—–—————————–———–—— 

++ Odbyły się pogrzeby śp. Antoniego Pioruna l. 67. Marian Bok l.52. Wieczny odpoczy-
nek…++ 

———–—–—–——————–—–—–—————————–———–—— 

* Ciągle trwają prace przy remoncie ogrodzenia wokół naszego placu kościelnego. Wszyst-
kim, którzy przychodzą do prac Dziękujemy! Nieustannie ponawiamy prośbę o wsparcie 
prac, chociaż jedną godzinkę. Zapraszamy, można też zgłaszać się u p. Leona Krupki. 

* Parafialna stronę www. w miesiącu styczniu odwiedzono 3.500 razy. Dziękujemy! Aktual-
ne informacje i ogłoszenia, w galerii nowe zdjęcia, w zakładce Portugalia 2020 migawka  

o balu „portugalska noc”. 

* Zapraszam do pisania swojego świadectwa i doświadczeń związanych z osobą św. Jana 
Pawła II lub kard. Stefana Wyszyńskiego (w wersji papierowej lub elektronicznej). Dzięku-
ję za już przesłane. 


