
Porządek Nabożeństw 

od 08.03. do 15.03.2020 r. 

 

Niedziela 08.03. II Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Antoniego Pioruna - zam. od sąsiadów (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża i ojca Karola Pawlik w r. śmierci, rodziców Krystynę i Fran-
ciszka, teściów Karolinę i Ignacego, szwagierkę Elfrydę oraz ++ z rodzin Pawlik i Gawlik 

16:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne 

17:00 Za ++ rodziców Urszulę i Jerzego oraz ++ z rodziny 

 

Poniedziałek 09.03. 

18:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł, opiekę i zdrowie dla 
teściów, żony z mężem i dzieci 

  2. Za ++ męża i ojca Piotra w 20 r. śmierci, rodziców Franciszka i Józefę, siostry Janinę i Helenę 

 

Wtorek 10.03.  

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MB Fatimskiej o dalsze bł, opiekę i zdro-
wie  z ok. 70 r. urodzin Konstantego oraz o Boże bł. w rodzinie córki 

 

Środa 11.03.  

17:00 Za ++ męża i ojca Piotra w 10 r. śmierci, teściów Irmgard i Jana, rodziców Elżbietę i Pawła, dziad-
ków z obu stron i pokr. 

 

Czwartek 12.03.  

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 1. Za ++ rodziców z obu stron Józefa i Annę, Stanisława i Stanisławę, siostry Hildegardę, Reginę, 
Stefanię, Annę, szwagrów Roberta, Karola, Józefa, Eryka, Marina, zięcia Bolesława i pokr. 

  2. Za + Antoniego Pioruna - zam. od Haliny, Pawła, Agnieszki z Dylągówki 

 

Piątek 13.03. 

13:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę i zdrowie  
z ok. 45 r. ślubu i 70 r. urodzin Marii  i Grzegorza Radimierskich 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Droga krzyżowa 

18:00 Za + matkę Marię Wodarczyk w r. śmierci 

19:00 Czuwanie młodych 

 

Sobota 14.03.  

  8:00 Za ++ rodziców Jana i Gertrudę Obst w r. ich śmierci oraz ++ pokr. 

——————–—————————–—————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ matkę Joannę w r. śmierci, jej rodziców, teściów i rodzeństwo 

 

Niedziela 15.03. III Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ ojca Wiktora, ojca Albina, wujka Jana, szwagra Józefa, ks. Engelberta oraz dziadków  
(j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 O radość  życia wiecznego dla + syna Michała Sawczuka z ok. 25 r. urodzin, ++ z rodziny, + kolegę 
Tomka oraz o Boże bł. łaski i zdrowie dla żyjących z rodziny Sawczuk 

16:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne 

17:00 O Boże bł. opiekę Anioła Stróża, łaski  i zdrowie dla Marcela z ok 2 r. urodzin oraz jako dziękczy-
nienie o Boże bł. i opiekę dla wszystkich ludzi dobrego serca 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

10 (1367) 08.03. – 15.03.2020 r. 

 

II Postu 

Zwiedzając muzea, ruiny, miejsca historyczne, potrzebujemy przewodnika, który nas 
oprowadzi, wyjaśni fakty historyczne. Sami przecież nie musimy znać historii danego 
miejsca. Podobnie potrzebujemy przewodnika w naszej wierze, w rozumieniu  
i stosowaniu wiary. Dla nas, chrześcijan, takim przewodnikiem jest miłość i poznanie 
prawd wiary. Miłość otwierająca nam radość istnienia, wielość w jedności, łączność we 
wspólnocie i rozumieniu, to miłość, którą przeżywamy w rodzinie,  
we wspólnocie, w prawdzie. Nam jednak dzisiaj objawia się miłość Ojcowska, Wielka, 
Boża, Miłość przez duże M, powodująca, że mamy cel, mamy wyznaczoną drogę i czu-
jemy, że jesteśmy kochani, upragnieni, oczekiwani. Ale żeby tak było, żebyśmy poczuli 
to wszystko, dobrze wsłuchajmy się w dzisiejsze czytania, Ewangelię i chociaż przez 
chwilę oczyma wyobraźni stańmy pośród tych, o których teksty traktują. Wejdźmy  
w rolę Abrahama i poczujmy jego wielką uległość wobec słów Boga,  
wyczujmy jego wielką rozwagę, a jednocześnie wielką bojaźń wobec Boga, który 
chcąc ustanowić go Ojcem narodu, każe mu iść do wskazanego przez Siebie kraju.  
W jednej chwili Abraham musi zostawić dom rodzinny, kraj w którym dorastał, by  
wypełnić wolę Boga. Wyrzeczenie się wszystkiego, z czym do tej pory miał do  
czynienia, pójście na poniewierkę, bez świadomości tego, co zastanie, świadczy  
o wielkim bohaterstwie Abrahama, ale także o posłuszeństwie i miłości. Św. Paweł, 
jakby w konsekwencji czytania o Abrahamie, kieruje do nas słowa, które trudno  
pominąć: „weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii  
według mocy Boga!”. Jakby chciał nam przekazać, że warto dla prawdy, miłości  
i posłuszeństwa ponieść wszelkie trudy, boć one to doprowadzą nas przed oblicze Pana. 
Pana, który z Miłości dał nam szansę na powtórne spotkanie się z Bogiem  
poprzez „naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie 
i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię”. 

 

Sentencja: Najlepszym przyjacielem jest ten, który nie pytając o powód twego smutku, 
potrafi sprawić, że znów wraca radość (św. Jan Bosko). 

 

Numer konta parafii (wpisywać tytuł wpłaty): Bank Spółdzielczy Zawadzkie/o.  
Kolonowskie 28 8909 1016 2001 0006 5852 0001. Dziękujemy za każdą wpłatę na cele 
remontowe, grupę „z Michałem łatwiej”, a szczególnie ofiary składane w skarbonce  
w przedsionku świątyni, jak i na konto na cel terapii dla osób, które chcą zmienić  
dotychczasowe złe życie. Dziękuję bardzo za zrozumienie mojej propozycji jałmużny, 
na tegoroczny Wielki Post. Warto te ofiary otoczyć naszą modlitwą, życzliwością oraz 
rezygnacją z czegoś na rzecz tych, którzy leczenia potrzebują. Dziękuje też za wsparcie 
modlitewne na czas głoszonych rekolekcji w Ozimku, za dobre słowa. 



 W piątek 20.03. Nocna Droga (ok. 15 km.). O 21:00 Msza św. i ruszamy 
do Zameczku w Zawadzkiem i powrót do domów. 

 W sobotę 21.03. Dzień skupienia szafarzy Komunii św. w WSD w Opolu. 
Turniej ministrantów w piłce nożnej - rozgrywki rejonowe. W salce spo-
tkanie przedstawicieli Zespołów Caritas naszego rejonu. 

 W piątek 27.03. Nocna Droga Młodych. Początek o 20:00 przy kościele. 
Idziemy na Regolowiec w ciszy. Tam postój i poczęstunek. Powrót roz-
mawiając. 

 W sobotę 28.03. spotkanie Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa 
Bożego 

 W środę 01.04. o 18.00 w parafii NSPJ w Zawadzkiem spotkanie Bractwa 
św. Józefa.  

 W środę 22.04. wyjazd autokarem na czuwanie z św. Ritą do Głębinowa. 
Wyjazd o 14:00. Powrót ok. 22:00. Zapisy do 31.03. Podać należy imię  
i nazwisko, adres oraz zaraz przy zapisie wpłacić 25 zł. 

 Na wyjazd do krajów bałtyckich jest komplet. Osoby wyjeżdżające, pro-
szę do 31.03. wpłacić pozostałe 800 zł. u ks. Piotra lub na konto parafii  
z dopiskiem Bałtyk. Można też sprawdzać podany numer dowodu (czy 
jest aktualny). 

 Wyjazd w Tatry w czerwcu - wszelkie szczegóły i informacje u s. Juran-
dy. 

 

Opowiadanie 

W kącie wielkiego parku, w zaroślach drzew i krzewów, utkanych kwiatami 
i kolorowymi jagodami, znajdował się mały staw, pokryty białymi i różo-
wymi nenufarami. W stawie mieszkała rodzina ropuch: tata, mam i skoczna 
córeczka. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi. Jesteś najpiękniejszym dziec-
kiem na świecie – szeptała matka ropucha swej córeczce i obsypywała ją 
pocałunkami, a ropuszka rechotała z zadowoleniem. Jesteś najpiękniejszą 
mamusią na świecie – odpowiadała mała ropucha, a potem biegła zanurzyć 
się w wodzie. Tata spoglądał z dumą na swą rodzinę, na ukwiecone brzegi 
stawu, na ciemną i świeżą wodę i mawiał: Żyjemy w najcudowniejszym 
miejscu na świecie! Pewnego dnia spokojne rodzinne życie zostało zakłóco-
ne przez lawinę krzyków. Pochodziły one od grupy dziewczynek, które spa-
cerowały po ścieżce nad brzegiem stawu Och! Co za wstrętny zapach! To 
istotne gnojowisko… Chodźmy stąd! Cuchnie okropnie! Spójrzcie na te  
paskudne ropuchy! Są odrażające! A ta mała, jakie straszne stworzenie!  
Rodzice ukryli się w błocie ze wstydu, a mała ropuszka skryła się pod  
liściem nenufara, przygnębiona i zmartwiona. Szczęście w stawie skończyło 
się na zawsze. Zanim cokolwiek skomentujesz, zastanów się czy nie znisz-
czysz w ten sposób czyjegoś szczęścia. 

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 

 

  

10/2020 

 

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 cele parafii, szczególnie przeznaczona jest na trwające prace przy 
ogrodzeniu i elewacji. O 16:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.  

W parafii NSPJ w Zawadzkiem o 15:30 koncert pasyjny w wykonaniu orkiestry 
symfonicznej. 

———–—–—–——————–—–—–—————————–———–—— 

W środę o 17:00 Msza szkolna. O 16:15 w salce spotkanie kandydatów do  
I Komunii św. 

———–—–—–——————–—–—–—————————–———–—— 
W piątek o 17:00 Droga krzyżowa z modlitwą za zmarłych polecanych  
w wypominkach. Od 19:00 Wielkopostne Czuwanie dla młodzieży. Przygotowa-
ne przez młodych oraz zespół muzyczny z parafii Krapkowice. Zapraszamy 
wszystkich młodych, kandydaci do Bierzmowania z klas 6,7.8 i 1 śr. obowiązko-
wo. 

———–—–—–——————–—–—–—————————–———–—— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

———–—–—–——————–—–—–—————————–———–—— 
W przyszłą niedzielę gościem na Mszach św. będzie s. Aldona – jałmużnik  
diecezjalny. Kolekta na cele dzieł, które siostra prowadzi. O 16:00 Gorzkie żale  
z kazaniem pasyjnym. 

———–—–—–——————–—–—–—————————–———–—— 
Okazja do Sakramentu Pokuty przed Mszą św. Kancelaria czynna po Mszach 
św. 

———–—–—–——————–—–—–—————————–———–—— 
Do nabycia: Gość Niedzielny oraz książeczka o kard. Stefanie Wyszyńskim 
(ofiara). 

———–—–—–——————–—–—–—————————–———–—— 
Bóg zapłać: za każde składane ofiary, modlitwy, wykonane prace. Za wywóz 
śmieci ze śmietnika. 

———–—–—–——————–—–—–—————————–———–—— 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie: Zuzanna Koprek, Sylwia Szampera, 
Dorota Bereziuk, Anna Bereziuk. Bóg zapłać! 

———–—–—–——————–—–—–—————————–———–—— 

 Trwają prace przy remoncie ogrodzenia i elewacji. Wszystkim, którzy przycho-
dzą do prac - Dziękujemy! Nieustannie ponawiamy prośbę o wsparcie prac.  
Zapraszamy! Można zgłaszać się u p. Leona Krupki (tel. 660413179). 

 Został wymieniony główny reflektor  oświetlający wnętrze naszej świątyni. 

 Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza młodzież klas 6, 7 i 8. szkoły 
podstawowej oraz 1 klas szkół ponadpodstawowych przygotowującą się do  
sakramentu bierzmowania na «Ładowarkę» - spotkanie weekendowe w dniach 
13-15 marca 2020 r. w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Szczegółowe  
informacje oraz zapisy na www.botafe.pl. oraz u ks. Piotra. 

 

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

http://www.botafe.pl/

