
 

Niedziela 05.04. Palmowa 
  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM  

o dalsze bł, opiekę i zdrowie, dla Justyny i Mariusza z ok. 15 r. ślubu 
oraz 40 r. ur. (j. polski) 

10:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ Adelajdę i Leonarda Budnik 
17:00 Za + matkę Jadwigę Lamich w 1 r. śmierci 
 

 Trwają prace wokół ogrodzenia placu kościelnego, przy elewacji kościo-
ła, w salce katechetycznej, na plebanii. Odnowiono refektarz w klasztorze 
sióstr. Zamontowano nowy daszek oraz wylano beton na schody w bocz-
nym  wejściu plebanii, nałożono farby  na krzyż misyjny, wymieniono na 
nim Korpus Pana Jezusa. Nowy Korpus na krzyżu misyjnym został  
poświęcony i założony w dniach panującej epidemii. Podczas poświęce-
nia modliłem się gorąco, aby ten krzyż ratował naszą parafię oraz każde-
go mieszkańca. Aby Bóg oddalił zarazę a jednocześnie przepraszałem za 
grzechy świata i nasze. Niech ten nowy Korpus Chrystusa będzie już na 
zawsze znakiem dla Nas i potomnych dni które teraz przeżywamy. 
Wszystkim, którzy prace wykonują w imieniu swoim i każdego parafiani-
na bardzo - DZIĘKUJEMY! Informuję jednocześnie, że zarywa się dach 
na naszej kaplicy pogrzebowej i w razie deszczu może ona zostać zalana.  

 I czwartek miesiąca oraz rocznica śmierci św. Jana Pawła II. 

 I piątek miesiąca Msza św. o 8:00 i 18:00. Adoracja Najświętszego  
Sakramentu od 8:30 do 10:00 oraz od 16:00 do 18:00. 

 I sobota. Nie będzie Mszy św. chrzcielnej.  

 Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa. 

 Gość Niedzielny tylko w wersji elektronicznej: sklep.gosc.pl lub aplikacja 
e.gosc.pl 

 Bóg zapłać: za każde składane ofiary, modlitwy, wykonane prace. Dzię-
kuję za wrzucane ofiary z racji zapalanych świeczek przy obrazie Jezu 
Ufam Tobie oraz przy krzyżu z tyłu kościoła. Dziękuję za ofiary składane 
do skarbonki w wejściu do kościoła Ofiara Miłosierdzia. Przypominam  
o regulowaniu opłat cmentarnych z racji rezerwacji grobów i stawianych 
pomników. 

 Sprzątanie kościoła (na zasadzie dobrej woli): dziękujemy paniom: Agata 
Mrozek, Janina Kruk, Justyna Klisz, Marianna Czupała. Prośba do pań  
(1 raz w tygodniu): Anna Janus, Marzena Richter, z ul. Słonecznej Anna 
Wydra, Beta Kurzeja 

 Od III do V niedzieli Wielkiego Postu w mocy jest dyspensa ks. biskupa 
od obowiązku udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

12/13 (1369/70) 22.03. – 05.04.2020 r. 

 

W naszym kościele Msze św. odbywają się zgodnie z planem. Uczestnicząc  
w kościele w Mszy św. wykorzystajmy dużą powierzchnię naszej świątyni  
i starajmy się siadać w bezpiecznej odległości od siebie. Można Intencje mszal-
ne na późniejsze terminy, zamawiać telefonicznie lub mailowo. Znak pokoju 
przekazujemy skinieniem głowy. Komunię św. przyjmujemy tylko na rękę.  
Zawieszona zostaje posługa szafarzy. Nie idziemy na ofiarę wokół ołtarza. 
Działa zewnętrzny głośnik naszego kościoła. Spotkania i inne wydarzenia są 
odwołane. Sakrament pokuty w konfesjonale, zostaje czasowo zawieszony. 
Proszę wstrzymać się od wpłat na wyjazd do krajów bałtyckich. Każdego dnia 
niech częsta i gorliwa będzie modlitwa w naszych domach. Wiele wydarzeń  
w świątyni jest odwołanych, dlatego dom rodzinny niech stanie się Kościołem, 
gdzie stróżem wartości jest ojciec, a kapłanem matka. Życie w domach niech 
obfituje w rozmowy, czułość i modlitwę: Różaniec, Koronka, Droga krzyżowa, 
lektura Pisma św. książki, prasy religijnej, film religijny. Podczas modlitwy 
rodzinnej niech płonie świeca. Wiele jest inicjatyw do  łączności w modlitwie 
w danej godzinie. Różna jest odpowiednia pora w danym domu na modlitwę. 
Ważne, aby była! Łączmy się duchowo i modlitewnie z parafialną świątynią, 
gdy sprawowane jest Eucharystia. Proponuję: „Razem Odważni”. Wiele roz-
mawiamy w świecie rzeczywistym i wysyłamy słów i obrazów w wirtualnym. 
Mówmy sobie wzajemnie i wysyłajmy wiadomości i zdjęcia, o tym, że rodzina 
modli się, Ja modlę się. To nie jest chwalenie się a wzajemne umocnienie. 
Również czekam na Wasze sygnały modlitwy (ks.pb@interia.pl / para-
fia@kolonowskie.wp.pl / 539 824 936). Prawdopodobnie w internecie, wkrótce 
zostanie uruchomiona transmisja Mszy św. z naszej świątyni. Jeśli się to uda 
zrobić natychmiast poinformuję. 
 

 

 

Niedziela 22.03. IV Postu 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze 
bł, opiekę i zdrowie, dla Ewalda Czupały z ok. 80 r. urodzin (j. polski) 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dal-
sze bł, opiekę, zdrowie, wytrwałość w powołaniu dla s. Celestyny oraz  
o Boże bł. w całej rodzinie 

17:00 Do Miłosierdzia Bożego za + ciocię Czesławę oraz ++ rodzeństwo 

Porządek Nabożeństw 

od 22.03. do 29.03.2020 r. 



Poniedziałek 23.03. 

18:00 Za + Helenę Maniera - zam. od sąsiadów z ul. Haraszowskie 

 

Wtorek 24.03.  

18:00 Za ++ męża Georga, rodziców Annę i Wilhelma, szwagrów  
Reinholda, Józefa, Otto oraz pokr. z obu stron 

 

Środa 25.03. Zwiastowanie, uroczystość 

  8:00 W int. żyjących i ++ członków Róż Różańcowych 

18:00 Za ++ ojca i dziadka Jana w 7 r. śmierci, matkę Elfrydę, męża  
Marcina, braci Edwarda i Franciszka 

 

Czwartek 26.03.  

18:00 Za ++ matkę Franciszkę z ok. urodzin, ojca Tadeusza, teściów            
Marię i Franciszka, ++ z rodzin Swoboda, Osiński, Krupka 

 
Piątek 27.03. 

18:00 Za ++ męża Henryka w r. śmierci, rodziców Łucję i Antoniego            
oraz teściów 

 

Sobota 28.03.  

  8:00 Za ++ ojca Pawła Kandorę z ok. urodzin, matkę Elżbietę, rodziców 
Paulinę i Piotra Drzyzgów, siostrę Elżbietę, szwagra Rajmunda,  
swatów Bernarda i Eugeniusza oraz dziadków z obu stron 

—–—————————–————————— 

16:00 chrzest Aleksandra Ewa Grad  

18:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Joachima, jego rodziców Franciszka  
i Marię siostrę Annę, szwagra Alojzego, córkę Elżbietę, chrzestnych, 
dziadków oraz ++ z rodziny i dusze opuszczone 

 

Niedziela 29.03. V Postu 

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

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP  
o dalsze bł, opiekę, zdrowie, z ok. 65 r. urodzin męża oraz o Boże bł.  
w rodzinie córki 

17:00 Za ++ ojca Edmunda Mocny w r. śmierci, matkę Hildegardę oraz 
pokr. 

 

 Tymczasowo nie będzie zbierana kolekta na Mszach św. Ofiary można 
składać wpłacając na konto, w zakrystii lub kancelarii. 

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 

 

  

 

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! 

 W środę uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o 8:00  
i 18:00. 

 Bóg zapłać: za każde składane ofiary, modlitwy, wszystkie wykonane 
prace: przy płocie, krzyżu misyjnym, plebanii,  kaplicy św. Józefa  
i MB Fatimskiej, przy kwiatach, za omiecenie ścian świątyni 

 Sprzątanie kościoła (na zasadzie dobrej woli): dziękujemy paniom:  
Gerarda Klisz, Renata Spałek, Urszula Czupała, Małgorzata Kampa. 
Prośba do pań (1 raz w tygodniu): Agata Mrozek, Janina Kruk, Justyna 
Klisz, Marianna Czupała 

 Zapowiedzi przedślubne: 1/2 Klaudia Gawlik Borycz i Robert  
Ćwikliński Kolonowskie 

 

 

Poniedziałek 30.03. 

18:00 Za + Łucję Gepert - zam. od sąsiadów 

 

Wtorek 31.03.  

18:00 Za ++ matkę Annę w r. urodzin, ojca Józefa, teściów Hildegardę  
i Józefa, wujków, dziadków i dusze w czyśćcu   

 
Środa 01.04.  

18:00 Za + męża, ojca i dziadka Ewalda Ozimka w 1 r. śmierci 

 

I Czwartek 02.04. 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM  
o dalsze bł. opiekę, zdrowie dla Ireny Czupalla z ok. 70 r. ur. oraz  
o potrzebne łaski dla całej rodziny 

 
I Piątek 03.04. 

  8:00 Za ++ ks. Krystiana w r. śmierci oraz jego ojca 

18:00 Za ++ matkę Marię Czupała w r. ur. zaginionego ojca Karola, żonę 
Hildegardę, brata Pawła, Marię i Teodora Czok oraz pokr. 

 

I Sobota 04.04.  

  8:00 Z podziękowaniem i prośbą z ok. 60 r. święceń kapłańskich  
ks. Emila Gruschka 

—–—————————–————————— 
18:00 Za ++ z rodziny Spałek 

Porządek Nabożeństw 

od 29.03. do 05.04.2020 r. 


