
Porządek Nabożeństw 

od 03.05. do 10.05.2020 r. 

 

Niedziela 03.05. IV Wielkanocna 

  7:30 Za ++ ojca Wilhelma w r. śmierci i urodzin, matkę Gertrudę, rodziców Marię i Wiktora, szwagra 
Alfreda, dziadków i pokr. 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł, opiekę i zdrowie  
w rodzinie Czupalla 

16:30 Majowe 

17:00 Za ++ rodziców 

 

Poniedziałek 04.05. św. Floriana, męczennika 

17:30 Majowe 

18:00 Za ++ męża i ojca Henryka z ok. urodzin, rodziców z obu stron i pokr. 

 

Wtorek 05.05.  

  8:00 Za + siostrę Narcyzę karmelitankę 

17:30 Majowe 

18:00 Za + Mariana Bok - zam. od  sąsiadów z ul. Haraszowskie 

 

Środa 06.05. św. Filipa i Jakuba, apostołów 

17:00 Za ++ męża Andrzeja w r. śmierci, ojca Wincentego, teściów, siostrę, braci, szwagierkę, szwagra  
i pokr. 

17:30 Majowe 

 

Czwartek 07.05. 

  8:00 Za + Henryka oraz o siły i pociechę dla żony i córek z rodzinami 

17:30 Majowe 

18:00 Za ++ matki Wiktorię i Johanę, ojca Józefa, siostrę Anielę, rodziców Gertrudę i Leona, szwagierkę 
Elżbietę, szwagrów Ernesta i Eryka, kuzynkę Krystyn, jej męża i pokr. 

 

Piątek 08.05. św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski 

  8:00 Za + siostrę Narcyzę karmelitankę 

17:30 Majowe 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł, opiekę i zdrowie w int. 
rodziny z ok. rocznicy ślubu 

  

Sobota 09.05. 

  8:00 Za ++ siostrę Hildegardę Pyka jej męża Karola, siostrę Annę Wloka jej męża Józefa, szwagra 
Roberta w r. śmierci i pokr. 

——————————————–————————— 

17:30 Majowe  

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł, opiekę i zdrowie  
w int. Grzegorza Wójcika z ok. 50 r. urodzin 

 

Niedziela 10.05. V Wielkanocna 

  7:30 Za ++ rodziców Mariannę i Franciszka, siostrę Edeltraudę, braci Joachima,  Józefa, teściów  
Paulinę i Pawła ich synów Alberta , Wiktora, Jana, Franciszka jego żonę Gertrudę, ciocię Józefę  

10:00 Za zmarłych rodziców Florentynę i Tomasza, Gertrudę i Waltera, siostrę Helenę, braci Ericha  
i Wilhelma, szwagrów Józefa, Henryka, Richarda, szwagierkę Irenę, dziadków z obu stron oraz 
wszystkich zmarłych z pokrewieństwa Rathmann i Schatton.  

16:30 Majowe 

17:00 Za ++ członków klubu Seniora Tadeusza Osińskiego, Piotra Grabowskiego, Antoniego Pioruna,  
brata Pawła Siennickiego 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

19 (1376) 03.05. – 10.05.2020 r. 

 

Refleksja  

z książki „Przez Syberię na gapę” R. Koperskiego (wydana w 2001 roku) 

Wiele milionów lat ma nasza planeta ziemia. Człowiek nieomal zniszczył to 
wszystko w ciągu zaledwie 150 lat, stanowiących sekundę w historii kosmosu. 
Z powierzchni ziemi znikły prawie wszystkie wielkie lasy. Większość wód jest 
zanieczyszczona, wymarło wiele gatunków zwierząt. Roztrwoniliśmy paliwa 
stałe, zatruliśmy życie w morzach i oceanach. Nasza planeta  
w szybkim tempie zamienia się w pustynię. Przez zniszczenie warstwy ozonu, 
dociera na ziemię, coraz więcej szkodliwego promieniowania. To prawda, że 
głupiemu szczęście sprzyja. Dotąd bardzo wiele ciężkich wykroczeń przeciw 
naturze uszło płazem. W końcu całą Europę ogołociliśmy z wielkich  
borów i puszcz praktycznie bezkarnie, wiele gatunków zwierząt i roślin wytępi-
liśmy nie powodując kataklizmu. Ale, o czym wie każdy hazardzista, im dłuż-
sze pasmo powodzenia, tym prawdopodobniejszy jego kres, tym okrutniejszy, 
im wyżej podnosimy stawkę po każdym powodzeniu. Tragedia polega na tym, 
ze owocami dotychczasowych wygranych podzieliliśmy się nadzwyczaj nie-
sprawiedliwie i nieprzewidująco. W przyrodzie nie ma sytuacji, aby jeden gatu-
nek wytępił drugi. Tylko my, ludzie, jesteśmy wyjątkiem – niszczymy wszyst-
ko. Zatraciliśmy zależność drapieżnika od ofiary. Wiek odkryć dobiega końca, 
czyżby rozpoczął się wiek zniszczeń i kresu? Wszystko na to wskazuje, gdyż 
już teraz możemy dostrzec oznaki naszej umiejętności zakłócania równowagi  
w zegarze przyrody. 

Sentencja: Każda trudność, kiedyś się kończy ... 

 

<> Dziś Niedziela Dobrego Pasterza, rozpoczyna Tydzień Modlitw za powoła-
nych i o nowe powołania do służby Bożej w Kościele. Módlmy się często  
i gorliwie do Chrystusa Dobrego Pasterza w tych intencjach 

<> Transmisje wirtualne z naszej świątyni będą do momentu ustania dyspensy 
od udziału w Mszach św. Oprócz Mszy św. których godziny podane są  
w ogłoszeniach, zapraszamy do  modlitwy o 15:00 Koronki ku czci Bożego  
Miłosierdzia oraz o 20:00 Modlitwy Różańcowej. Spotkania i Rozmowy  
o 19:30 ? ? Można do nich wrócić, przynajmniej w weekendy, ale pod jednym 
warunkiem gdy WY będziecie pisali i proponowali tematy. Zachęcamy! 

<> Może dla niektórych być to ciekawostką: piszę sobie na razie luźno  
o Camino Portugalskim 2019 i czasie Pandemii w parafii 2020. 



Na Nabożeństwach Majowych odmawiamy modlitwę zaproponowaną przez papieża 
Franciszka: 

 

Modlitwa 1 

O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei. 

Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych, która u stóp krzyża zostałaś powiązana 
z cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze. Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, 
wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to, aby radość  
i święto – tak jak w Kanie Galilejskiej – mogły powrócić po tym czasie próby. Pomóż 
nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co powie 
nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas pro-
wadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen. 

 

Modlitwa 2 

„Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko” 

W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia i udręki, która ogarnia cały świat, 
wołamy do Ciebie, Matko Boga i nasza Matko, i uciekamy się pod Twoją obronę.  
O Dziewico Maryjo, miłosierne oczy Twoje na nas zwróć w tej pandemii koronawiru-
sa, i pociesz tych, którzy są zagubieni i opłakują swoich bliskich zmarłych, niekiedy 
pochowanych w sposób raniący duszę. Wspieraj tych, którzy niepokoją się o osoby 
chore, przy których, by zapobiec infekcji, nie mogą być blisko. Wzbudź ufność  
w tych, którzy są niespokojni z powodu niepewnej przyszłości i następstw dla gospo-
darki i pracy. Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u Boga, Ojca miłosierdzia, 
aby ta ciężka próba skończyła się i by powróciła perspektywa nadziei i pokoju.  
Podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wyjednaj u Twego Boskiego Syna, by pocieszył 
rodziny chorych i ofiar oraz otworzył ich serca na ufność. Chroń lekarzy, pielęgniarki 
i pielęgniarzy, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, którzy w tym czasie kry-
zysu znajdują się na pierwszej linii frontu i narażają swoje życie, aby ocalić inne  
istnienia. Podtrzymuj ich heroiczne wysiłki i daj im siłę, dobroć i zdrowie. Bądź bli-
sko tych, którzy w dzień i w nocy opiekują się chorymi oraz kapłanów, którzy z tro-
ską duszpasterską i zaangażowaniem ewangelicznym starają się pomagać i wspierać 
wszystkich. Najświętsza Dziewico, oświeć umysły naukowców, mężczyzn  
i kobiet, żeby mogli znaleźć właściwe rozwiązania i pokonać tego wirusa. 

Wspieraj przywódców państw, aby działali mądrze, z troską i wielkodusznością,  
pomagając tym, którym brakuje tego, co niezbędne do życia, planując rozwiązania 
społeczne i ekonomiczne z dalekowzrocznością i z duchem solidarności. 

Najświętsza Maryjo, porusz sumienia, aby ogromne sumy używane na rozwój  
i doskonalenie uzbrojenia mogły być wykorzystane do promowania odpowiednich 
badań, żeby zapobiec podobnym katastrofom w przyszłości. 

Najukochańsza Matko, spraw, aby w świecie wzrastało poczucie przynależności do 
jednej wielkiej rodziny, świadomość więzi łączącej wszystkich, abyśmy  
z duchem braterskim i solidarnością spieszyli z pomocą w licznych biedach  
i sytuacjach nędzy. Pobudzaj do stanowczości w wierze, wytrwałości w służbie, stało-
ści w modlitwie. O Maryjo, Pocieszycielko strapionych, weź w ramiona wszystkie 
swoje niespokojne dzieci i wyproś, aby Bóg zadziałał swoją wszechmocną ręką  
i uwolnił nas od tej straszliwej epidemii, żeby życie mogło powrócić do normalnego 
biegu w spokoju. Zawierzamy się Tobie, która jaśniejesz na naszej drodze jako znak 
zbawienia i nadziei, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Amen. 

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! 

Dziś Niedziela Dobrego Pasterza. Kolekta na cele diecezji i seminarium (ofiarę 
można wrzucać do koszyczka z tyłu kościoła), Bóg zapłać. O 16:30 Nabożeństwo 
Majowe. Wszystkie Msze św. do odwołania w niedzielę będą w języku polskim. 

—————————————————————————————— 
Nabożeństwa Majowe w tygodniu o 17:30, w niedzielę o 16:30. 

—————————————————————————————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. 
—————————————————————————————— 

Można zamawiać Intencje Mszalne, telefonicznie lub podchodząc po Mszy św. do 
ks. Piotra. 

—————————————————————————————— 
Sakrament pokuty od poniedziałku będzie sprawowany w konfesjonale  
w kościele. Proszę, aby stojąc w kolejce zachować odległość i w konfesjonale spo-
wiadać się w pozycji stojącej, nie klękać do kratek konfesjonału. 
Godziny Sakramentu Pokuty: poniedziałek 17:00-17:25; wtorek 7:30-7:55  
i 17:30-17:55; środa 16:30-16:55; czwartek 7:30-7:55 i 17:00-17:25; piątek 7:30-
7:55 i 17:30-17:55;  sobota 7:30-7:55. 

—————————————————————————————— 

Spotkania: w środę w salce o 18:00 rodzica dziecka I komunijnego.  
W piątek o 19:00 na plebanii członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 

—————————————————————————————— 
Ogłoszenia podawane są w gablotce, gazetce oraz stronie www. Proszę, aby wersję 
papierową zabierali z kościoła te osoby, które nie mają dostępu do  
Internetu. 
—————————————————————————————— 
Bóg zapłać za składane ofiary na cele parafii, cmentarza, zapalnych świeczek. Za 
wykonane prace w świątyni i wokół naszych obiektów parafialnych. 

—————————————————————————————— 
Do nabycia Gość Niedzielny, oraz książeczki o kard. Stefanie Wyszyńskim  
i modlitwy za wst. św. Jana Pawła II. W zakrystii książeczki Droga do nieba. 

—————————————————————————————— 
Bóg zapłać za sprzątania kościoła paniom Jagodzie Oblong i Annie Rathmann.  
W nadchodzącym tygodniu zgłosiły się panie Maria Smyk, Kornelia  
Ganschinietz, Beata Przewoźnik. Od 10 maja wrócimy do sprzątania wg. Kolejki. 

—————————————————————————————— 
Do służby przy ołtarzu od niedzieli 03 maja zapraszam Szafarzy Komunii św. oraz 
ministrantów, którzy ukończyli 12 rok życia. Lektorów do czytania oraz Marianki, 
które ukończyły 12 rok życia, do służby przy sztandarach zapraszamy od niedzieli 
10 maja (przy służbie mamy maseczki oraz zachowujemy 1,5 metra odległości od 
siebie). Obowiązuje limit 55 osób podczas Mszy i Nabożeństw. Przychodząc moż-
na policzyć ile osób jest w kościele, jeśli jest komplet, to można zabrać krzesło  
z salki i usiąść na dworze. 


