
Porządek Nabożeństw 

od 16.02. do 23.02.2020 r. 

 

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 

 

Poniedziałek 17.02. 

  7:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP i św. Józefa o dalsze 
Boże bł. opiekę, zdrowie z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach synów 

 

Wtorek 18.02.  

17:00 O radość życia wiecznego w 5 r. śmierci męża, ojca, dziadka Alfreda oraz o Boże bł. 
łaski i zdrowie w rodzinach córek 

 

Środa 19.02.  

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł. 
opiekę, zdrowie dla Piotra Dreji z ok. 50 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie 

 

Czwartek 20.02.  

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. opiekę, 
zdrowie z ok. urodzin Krystyny o Boże bł. w rodzinie Swoboda i w rodzinach synów 

 

Piątek 21.02. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za ++ ojca Wilhelma, matkę Małgorzatę, rodziców chrzestnych 

 

Sobota 22.02.  

  8:00 Za ++ Urszulę Pokora z ok. urodzin, jej męża Pawła, Lydie i Konrada Bekierz,  
Michała Sawczuk - zam. od Margaretek 

————————————–————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 O radość wieczną dla ++ męża, ojca, dziadka Lecha w 1 r. śmierci oraz pokr. 

 

Niedziela 23.02. VII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ Zofię w r. urodzin, jej męża, synów Bogusława, Jerzego, rodziców Franciszka  
i Różę oraz pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Jana Banacha w 3r. śmierci, rodziców, teściów, rodzeństwo 
i pokr. z obu stron 

17:00 Za ++ rodziców Helgę i Ericha Smieskol, ++ z rodziny i pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

07 (1364) 16.02. – 23.02.2020 r. 

 

Parafialne Misje św. od 24 do 31 maja. Módlmy się! 
Refleksja 

Jesteśmy tak uwarunkowani psychicznie, że chociaż moglibyśmy mówić praw-

dę, nierzadko ją omijamy. Okłamujemy nie tylko samych siebie, ale także  

innych, traktując kłamstwo jako wyjście „lepsze” od bolesnej prawdy. I nie jest 

to kwestia naszej mądrości, lecz chęć ułatwienia sobie życia. A przecież powin-

niśmy stosować prawo, które nam jest dane. Możliwość zrozumienia prawa daje 

nam Pismo Święte. Od Proroków, Apostołów, a przede wszystkim od Jezusa 

Chrystusa otrzymaliśmy wspaniały zbiór praw, pouczeń, mądrości w pełni na-

tchniony Duchem Świętym. Jest w nim wszystko, co Bóg nam chciał, chce  

i będzie chciał przekazać i powiedzieć. I tak w Księdze Mądrości Syracha czyta-

my, iż Pan zna nasze wszystkie czyny, zamiary, te dobre i te złe: „Ponieważ 

wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego  

patrzą na bojących się Go – On sam poznaje każdy czyn człowieka”. Może  

czasami sobie myślimy, że drobna sprawa umknie i ujdzie nam na sucho,  

bowiem trudno to zrozumieć i pojąć, iż Bóg zna i widzi wszystko, wie o każdym 

naszym postępku.My sami nierzadko nie pamiętamy wielu szczegółów z nasze-

go życia. Więcej, niejednokrotnie mylimy się w ocenie, jesteśmy w bolesnym 

dla nas błędzie. Mądrość Boga, podobnie jak Jego Miłość, nie jest wybiórcza, 

ale jest tak wielką dla nas tajemnicą, że jedynie miłość do Boga potrafi nam  

cokolwiek przybliżyć tę niewysłowioną dobroć, o której święty Paweł pisze  

w Liście do Kolosan: „tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją 

bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zosta-

ło napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce czło-

wieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go  

miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet  

głębokości Boga samego” 

 

Sentencja: Bill W. - Świat i wszyscy ludzie będą istnieli i świetnie dadzą sobie 
radę, ze mną lub beze mnie. 

Numer konta parafii (wpisywać tytuł wpłaty): Bank Spółdzielczy Zawadzkie/o. 
Kolonowskie 28 8909 1016 2001 0006 5852 0001. Dziękujemy!  



Opowiadanie 

Tuż przed końcem świata piekło było już prawie całkiem zapełnione,  
a przed jego bramą oczekiwało jeszcze na wejście wiele osób. Diabeł nie 
miał innego rozwiązania sytuacji jak tylko zablokować drzwi przed nowy-
mi kandydatami. Pozostało tylko jedno miejsce, i jak się rozumie, może je 
zając tylko ktoś z was, kto był największym grzesznikiem - powiedział. 
Czy jest wśród zgromadzonych jakiś zawodowy morderca? - zapytał. Ale 
nie słysząc pozytywnej odpowiedzi, zmuszony był przystąpić do egzami-
nowania wszystkich stojących w kolejce grzeszników. W pewnym momen-
cie swój wzrok skierował na jednego z nich, który umknął wcześniej jego 
uwadze: A ty, co zrobiłeś? Nic. Jestem uczciwym człowiekiem a znalazłem 
się tutaj jedynie przez przypadek. Niemożliwe. Musiałeś jednak coś zawi-
nić. Starałem się być zawsze jak najdalej od grzechu. Widziałem jak jedni 
krzywdzili drugich ale sam nie brałem w tym udziału. Widziałem dzieci 
umierające z głodu i sprzedawane a najsłabsze z nich traktowano jak śmie-
ci. Byłem świadkiem, jak ludzie czynili sobie wzajemne świństwa i oskar-
żali się. Jedynie ja wolny byłem od pokus i nic nie czyniłem. Nigdy. Czy to 
rzeczywiście prawda, że widziałeś to wszystko na swoje własne oczy? Jak 
najbardziej! I naprawdę nic nie zrobiłeś?! - powtórzył jeszcze raz diabeł. 
Absolutnie nic. Diabeł się zaśmiał i z satysfakcją powiedział: Wejdź, mój 
przyjacielu. Ostatnie wolne miejsce należy do ciebie! 

 

św. Jan Paweł II o rodzinie 

Rodzina otrzymuje misję strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości, 
będącej żywym odbiciem i rzeczywistym udzielaniem się miłości Bożej 
ludzkości oraz miłości Chrystusa Pana Kościołowi, Jego oblubienicy. Zda-
rza się, że nie potrafimy uszanować tych, którzy pracują jako stróże  
i ochroniarze. To właśnie dzięki nim możemy poczuć się bezpiecznie, zająć 
się w pełni swoimi sprawami. Bóg oczekuje od rodziny, aby strzegła miło-
ści. Nie chodzi o to, że mamy nerwowo zabiegać o to, by nie przekroczyć 
jednej, czy drugiej granicy. Strzec, to pozwolić miłości bezpiecznie wzra-
stać. 
 

Nauczanie papieskie o Eucharystii 

Dar wzajemnej miłości między żywymi czerpiący tyle siły i pomnożenia  
z Sakramentu eucharystycznego, spływa na wszystkich głównie mocą ofia-
ry, która dosięga wszystkich w Świętych Obcowaniu. Jak wiadomo każde-
mu, Świętych Obcowanie jest wzajemnym dzieleniem się pomocą, przebła-
ganiem, modlitwami, dobrymi czynami jakie są udziałem wiernych, którzy 
osiągnęli już ojczyznę niebieską, z tymi, którzy są skazani na ogień czyść-
cowy, oraz tymi, którzy jeszcze na ziemi pielgrzymują do nieba. Wszyscy 
zaś łączą się w jedną społeczność, której Głową jest Chrystus a czynnikiem 
ożywiającym miłość. (Leon XIII). 

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 

 

  

07/2020 

 

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 kolekta na cele parafialne. Nieszpory o 16:30.  

————–—–—–——————–—–—————————–———–—— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

————–—–—–——————–—–—————————–———–—— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. Adoracja przed Wielkim Postem. 
Plan: 

11:00 - 12:00  Indywidualna, w ciszy 

12:00 - 12:45  Żywy Różaniec, Bractwo św. Józefa, Rodzina Szkaplerza 

13:00 - 13:45  Chorzy na ciele i na duszy, samotni, przeżywający trudności  

  i kryzysy, opiekujący się chorymi (prowadzi ks. Piotr) 

14:00 - 14:45  Dzieci (prowadzi s. Juranda) 

15:00 - 15:45  Małżeństwa i narzeczeni  (prowadzi s. Macieja) 

16:00 - 17:00  Kandydaci do Bierzmowania i młodzi (prowadzi ks. Piotr) 

 17:00  Błogosławieństwo i Msza św. 

W salkach przez cały dzień, będzie organizowany „kiermasz rzeczy” (szczegóły 
za tydzień). 

————–—–—–——————–—–—————————–———–—— 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

————–—–—–——————–—–—————————–———–—— 

Stan ofiar i wydatków na wymianę systemu grzewczego w kościele:  

267.707 zł. - wpłaciło 440 rodzin. 25.952 zł. - inne ofiary. 293.659 zł. - razem. 

122.358 zł. - wydatki. 

————–—–—–——————–—–—————————–———–—— 

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, dobre słowa, wykonane prace. 
Wszystkim za modlitwę, obecność na Mszach św. w Dzień Chorych. Za skorzy-
stanie z zaproszenia i przybycie na Spotkanie. Zespołowi Caritas za przygotowa-
nie Spotkania i poczęstunku. 

————–—–—–——————–—–—————————–———–—— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie: Maria Lejkowska, Maria Mirek, 
Joanna Kosek, Mariola Puszyńska. Bóg zapłać! 

————–—–—–——————–—–—————————–———–—— 

++ Odbył się pogrzeb śp. Adelajdy Budnik l. 86. Wieczny odpoczynek...++ 

————–—–—–——————–—–—————————–———–—— 

 Trwają prace przy remoncie ogrodzenia wokół naszego placu kościelnego. 
Wszystkim, którzy przychodzą do prac Dziękujemy! Nieustannie ponawiamy 
prośbę o wsparcie prac, chociaż jedną godzinę. Zapraszamy, można też zgła-
szać się u p. Leona Krupki. 

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

 Zwolniły się 2 miejsca na wyjazd do krajów bałtyckich od 01 do 09.06.2020r. 


