
Porządek Nabożeństw 

od 10.05. do 17.05.2020 r. 

 

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 ++ 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  
++ z pokrewieństwa Rathmann i Schatton.  

16:30 Majowe 

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

 

Poniedziałek 11.05. 

  8:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Adelajdę i Leonarda Budnik, dziadków Piotra i Paulinę, 
Stanisława i Teodozję, wujków Ernesta i Józefa, ciocię Teresę dusze w czyśćcu 
17:30  Majowe 

18:00 Za ++ ojca w r. śmierci, matkę, brata, teściów, 2 siostry zakonne i pokr. 

 

Wtorek 12.05.  

17:30 Majowe 

18:00 Za ++ Czesława w 8 r. śmierci, siostrę Bernadetę, rodziców Jana i Stanisławę, teściów Antoniego  
i Eleonorę, siostrę Wiesławę, brata Mieczysława 

 

Środa 13.05. NMP Fatimskiej 

  8:00 Za + Anastazję Spałek - zam. od sąsiadów 

17:00 Za + Jana Hajduka w miesiąc po śmierci 

19:30 Nabożeństwo Fatimskie 

 

Czwartek 14.05. 

17:30 Majowe 

18:00 Za + Andrzeja Brolika w miesiąc po śmierci 

 

Piątek 15.05. 

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. 
Rudolfa Krupki z ok. 80 r. urodzin 

21:00 Za + Anastazję Spałek 

  

Sobota 16.05. św. Andrzeja Boboli, prezbitera, męczennika 

  8:00 Za ++ męża Jerzego Krupok w 5 r. śmierci, jego rodziców oraz ++ z rodzin Kompała, Solloch, 
Labus 

12:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM, św. patronów o dalsze bł, opiekę  
i wytrwałość w powołaniu, zdrowie dla siostry Macieji 

———-——————–—————————  

17:30 Majowe  

18:00 O radość wieczną dla + męża i ojca Andrzeja, ++ z obu stron, siostrę Zofię, 3 braci i z rodziny 

 

Niedziela 17.05. VI Wielkanocna 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł, opiekę i zdrowie  
w rodzinie Demarczyk z ok. 50 r. urodzin 

10:00 Za + Łucję Gepert—zam. od sąsiadów  

16:30 Majowe 

17:00 Za ++ rodziców Ludwika i Wandę, teściów Ernesta i Łucję, bratanka 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

20 (1377) 10.05. – 17.05.2020 r. 

 

Różności 

Bardzo dziękuję wszystkim za obecność, modlitwę, dobre słowa, a przede wszystkim za 
wsparcie i zrozumienie sytuacji, w której przyszło nam żyć. To zrozumienie, czy też mi-
łość bliźniego, objawia się obecnie w tym co najprostsze. Słowie przepraszam,  
porannym uśmiechu (pod maseczką nie widać, ale oczy dużo mówią). Nie wieszaniu nosa 
na kwintę za inne zdanie i rację. Szanowaniu decyzji i rozporządzeń, choć może do końca 
się z nimi nie zgadzam. Szanowaniu zdania i lęków o siebie innych osób. „Egoistyczni, 
pyszni i przemądrzali to my już byli wiele lat, może czas na małą zmianę?” Osobiście 
dziękuje też tym, którzy w rozmowie ze mną, nie raz trudnej, przyjmują moją rację. Tych 
którzy nie patrzą tylko na siebie, ale wiedzą, że wspólnota w kościele to coś więcej niż 
„moje ja”. Dlatego też: wchodząc do kościoła przeliczą ilość osób, nie naciągają „że jesz-
cze tylko ja wejdę”, nie obrażają się, że muszą pozostać na zewnątrz. Przyjdą znowu.  
Myślą, że może dziś ustąpimy miejsca wewnątrz innym, a my przyjdziemy później i zo-
staniemy na zewnątrz Zachowują w kościele i wokół odstęp i maseczki. Przecierają ławki 
przy wejściu i wyjściu do świątyni. To są małe drobne sprawy, ale one dziś świadczą  
o Nas. Przepraszam za zdenerwowanie i często ostre słowa i rozmowy. Ale czuję odpo-
wiedzialność za bezpieczeństwo każdego w przestrzeni obiektów parafialnych (a każdy 
jest inny i każdy ma rację). 

Jednym z uczuć, które nam towarzyszy w tym czasie, to poczucie lęku i pustki. Długi 
czas izolacji niepewności sprzyja agresji, wybuchom gniewu i cichym dniom. Mówimy 
„czuję się dzisiaj coraz słabszy, kruchy bezradny. Wariuję”. Są to jednak uczucia które 
pokazują prawdę o naszej egzystencji, o tym kim jesteśmy. Nasza myśl o kruchości życia 
paradoksalnie może sprawić, że w takich dniach jak te, które przeżywamy, czyni nas sil-
niejszymi. Psalm 39 mówi „ Oto wymierzyłeś moje dni, tylko na kilka piędzi  
i życie moje jak nicość przed Tobą. Doprawdy, życie wszystkich ludzi jest marnością. 
Człowiek jak cień przemija.”. Modląc się tymi słowami człowiek z jednej strony uświada-
mia sobie swoją małość, a z drugiej zależność od Boga i przez to swoją niepowtarzalność. 
Modląc się słowami Psalmu dostajemy energii i mocy z góry do szanowania życia, szano-
wania innych w każdej chwili, również trudnej. Gdyż to jest to Moje życie. Innego, tu na 
ziemi, nie będzie. 

 

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodych Ławka proponuje spotkania online : „#Żyjcie! – 
pogaduszki”. W naszej parafii również tworzy się taka grupa. Są to cotygodniowe spotka-
nia na Skypie, na których będziemy „mówić i gadać, rozważać i dyskutować” o różnych 
ciekawych sprawach i tematach. Inspiracją do rozmów jest adhortacja papieża Francisz-
ka „Christus Vivit”. Więcej informacji i zapisy u Dagmary Pflaum, Natalii Szymocha  
i Marceliny Czupała. Zapisy (wirtualnie lub realnie) do środy 13.05. do godziny 21:59. 
Od czwartku jako Grupa zaczynamy Spotkania Wirtualne, Ale jedność i rozmowa sprawi, 
że będą bardzo realne. A Spotkanie jest najważniejsze! Zapraszamy. 



Termin I Komunii św. został ustalony na niedzielę 04.10. a Sakrament Pokuty 
na 03.10. Niezależnie jak życie w tym czasie będzie wyglądało ustaliliśmy, że 
I Komunia odbędzie się. Czy będzie w kościele nieograniczona ilość osób, 
czy tylko dzieci z rodzicami. 

 

Od dziś do służby zapraszam Lektorów i starsze Marianki (jedna do każdego 
sztandaru). 

Termin Bierzmowania zostanie podany po ustaleniu z ks. biskupem. 

Misje parafialne zostają przeniesione. Termin zostanie ustalony i podany. 

Uwaga uczestnicy wyjazdu do krajów bałtyckich. Można odebrać wpłacone 
zaliczki w środę od 18:00 do 20:00 w kancelarii. 

 

Pan Henryk Drzyzga ze względu na wiek i zdrowie odchodzi na zasłużony 
odpoczynek. Wiele lat służył parafii, kapłanom i każdemu z nas. Lista prac, 
które wykonywał jest bardzo długa. W każdej porze roku oprócz odśnieżania, 
palenia w piecach, grabienia liści, koszenia, sprzątania, sadzenia, przycinania 
wykonywał milion małych ważnych prac. Za czas, serce, chęci i poświęcone 
siły - Dziękujemy i Bóg zapłać! PRD ma zadanie pytać i szukać osobę, która 
podjęłaby się prac i działań, które wykonywał p. Henryk. Każdego mężczy-
znę chętnego do służenia w naszej wspólnocie parafii, proszę o kontakt ze 
mną. 

 

Dzień Fatimski w środę 13.05. MB Fatimska zawsze była tą, która ratowała, 
wspierała. Do niej od ponad 100 lat lud zwraca się o pomoc. Pragniemy to 
uczynić również w tym roku. Prosić gorąco MB Fatimska – ratuj lud od epi-
demii, strachu i nienawiści. Daj zdrowie i spokój ciała, głowy i ducha. Ze 
względu na obowiązujące przepisy pragniemy ten dzień przeżyć szczególnie 
ale inaczej. Mianowicie: zapraszam przez cały dzień indywidualnie lub  
rodzinnie do przyjścia pod figurę MB Fatimskiej na naszym palcu kościelnym 
i odmówieniu modlitwy. Zawierzenie siebie i rodziny. Od dziś do środy moż-
na przesyłać mailem lub przynosić do koszyczka z tyłu kościoła intencje  
modlitewne lub swoje słowo do Maryi. Będą one czytane podczas Nabożeń-
stwa Fatimskiego. Nabożeństwo będzie o 19:30 (całe nabożeństwo będzie  
w kościele). Jednak ze względu na ograniczoną ilość wiernych od dziś można 
do mnie podejść po tzw. wejściówkę (aby było nas 55 osób + marianki i mi-
nistranci przy ołtarzu). Prośba aby zabierając wejściówkę pomyśleć o innych 
i zabrać jedną na rodzinę. Pozostałych wiernych zapraszamy do modlitwy  
i obecności w relacji wirtualnej. 

 
Transmisje wirtualne z naszej świątyni będą do momentu ustania dyspensy od 
udziału w Mszach św. Oprócz Mszy św. których godziny podane są w ogło-
szeniach, zapraszamy do  modlitwy o 15:00 Koronki ku czci Bożego Miło-
sierdzia oraz o 20:00 Modlitwy Różańcowej. Nie będzie Spotkań o 19:30, nie 
było żadnych pytań i propozycji, stąd wniosek, iż nie ma zainteresowania. 

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 kolekta na cele parafii (koszyczki z tyłu kościoła). Majowe o 16:30. Msze św. 
o 7:30, 10:00, 17:00 

———————————-—————————————————— 

Nabożeństwa Majowe w tygodniu o 17:30. W środę nie będzie Majowego,  
a będzie Nabożeństwo Fatimskie o 19:30 

———————————-—————————————————— 

W środę Msze św. o 8:00 i 17:00 

———————————-—————————————————— 

W piątek „Nocna Droga”. O 21:00 Msza św. Trasa na Kolejkę i powrót 

———————————-—————————————————— 

W sobotę o 12:00 Msza św. w intencji siostry Macieji.  Jest to też podziękowanie 
za 20 lat pobytu sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w naszej parafii 

———————————-—————————————————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii 

———————————-—————————————————— 

Można zamawiać Intencje Mszalne - telefonicznie. Nie można w tej chwili korzy-
stać z pomocy drugiego księdza do koncelebry, dlatego dla tych, którzy zechcą 
zamówić Intencję Mszalna w najbliższych dwóch miesiącach , będą odprawione 
dwie Msze św. z tzw. Intencjami Zbiorowymi (więcej Intencji podczas jednej 
Mszy św.). Termin tych Mszy św. to środa 10.06. o godzinie 17:00 oraz niedziela 
28.06. o godzinie 10:00 

———————————-—————————————————— 

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

———————————-—————————————————— 

Ogłoszenia podawane są w gablotce, gazetce oraz stronie www. Proszę, aby wer-
sję papierową zabierali z kościoła te osoby, które nie mają dostępu do internetu 

———————————-—————————————————— 

Bóg zapłać 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. Świeczki MB fatimskiej. W zakrystii ksią-
żeczki Droga do nieba 

———————————-—————————————————— 

Bóg zapłać za sprzątania kościoła paniom Maria Smyk, Kornelia Ganschinietz, 
Beata Przewoźnik. Wracamy do sprzątania wg  ulic. Prosimy panie z ul. Pluder-
skiej: Janina Kruk, Marianna Czupała, Anna Janus, Marzena Richter 

———————————-—————————————————— 

Zapowiedzi przedślubne: 1. Nikola Pytel zam. Biestrzennik i Piotr Puszyński zam. 
Kolonowskie 


