
 

 

 

IV Niedziela Wielkanocna 25.04. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + ojca Eryka Kluba ++ rodziców, teściów i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 W int. żyjących i ++ mieszkańców ulic Leśna, Opolska, Kolejowa, Prosta, Krzywa 

11:30 Za ++ w pewnej int. 

16:30 Nabożeństwo 

17:00 Za + ojca, męża, dziadka Bronisława w 20 r. śmierci, ++ pokr. 

 

Poniedziałek 26.04. 

  7:00 Za ++ matkę w r. śmierci, jej rodziców, rodzeństwo, teściów, córkę Annę, ojca  
Alfonsa, teściów Jadwigę i Pawła, szwagra Henryka, swata Reinholda 

 

Wtorek 27.04. 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze  
Boże bł. opiekę i zdrowie w rodzinie Marii i Grzegorza oraz o Boże bł. dla syna  
Marcina i w rodzinie córki 

 

Środa 28.04. 

17:00 Za ++ syna Pawła w 6 r. śmierci, męża Romana,  Gertrudę i Konrada, dusze  
++ z rodzin Pietruszka, Danielczok, Galii 

 

Czwartek 29.04. św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora, patronki Europy, święto 

17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ matkę Felicitas w r. śmierci, ojca Franca, dziadków, teściów, wujka Pawła,  
Jerzego, Gintra i pokr. 

 

Piątek 30.04.  

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ męża, ojca Henryka, rodziców, dziadków z obu stron, 2 braci Jerzego i Ewalda, 
ks. Konrada, pokr. i dusze w czyśćcu 

 

I Sobota 01.05. św. Józefa, rzemieślnika, święto 

  7:30 Majowe 

  8:00 Za + syna Łukasza Strach w 1 r. śmierci, ++ z pokr. Strach, Steinert 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze  
Boże bł. opiekę i zdrowie dla Marty z ok. urodzin 

 

V Niedziela Wielkanocna 02.05. 

  7:00 Różaniec 

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

  9:00 W int. ofiarodawców, darczyńców naszej parafii 

10:00 I Komunia św.  

15:00 Majowe 

17:00 Za ++ rodziców Irenę i Franciszka Spałek, dziadków Teodora i Paulinę, Helenę  
i Gintra, Emmę i Jana, Gertrudę i Józefa, ciocie, wujków i pokr. 

od 25.04. do 02.05. 2021 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

17 (1427) 25.04.–02.05.2021 r. 

 

                  Myśli z książki  ks. Jacka Stryczka  

„Droga przebaczenia, od zranienia do przebaczenia” 
 

− Tylko to co zostało nazwane, jest zarządzane 

− Zranienie boli i zawsze pyta, kto winien ? 

− Ból jest przede wszystkim informacją, że coś z nami  
jest nie tak 

− Ból jest w mózgu 

− Ból w głowie leczy się przez Rozmowę. Nie wstydź  
się przyznawać do bólu, swoich „odjazdów” 

− Rana w głowie żyje swoim życiem 

− Kto jest winien mojego bólu - to pytanie niszczy  

− Nienawiść polega na tym, że chcemy, aby drugiemu stała się krzywda 

− Jeśli ktoś ma ranę, to również rana ma jego 

− Pytać przyjaciół, jak oni postrzegają moje doświadczenie, sytuację, jak inaczej niż  
ja, to należy zacząć nie od zmiany świata, ale od zmiany swojego sposobu myśle-
nia 

− Proces zdrowienia zaczyna się wtedy, gdy nie tylko czuję ból i widzę stratę, ale 
zza  rogu wyłania się szansa, pojawia się nadzieja. Nie wolno zatrzymać się na 
stracie,  należy szukać nowych szans, wprowadzać zmianę. Pierwszy etap, zatrzy-
mać się,  nabrać dystansu. Tego co straciliśmy nie odzyskamy, ale możemy szukać 
czegoś innego 

− Przebaczenie dokonuje się wtedy, gdy uda nam się przebudować nasz świat 

− Nie ma człowieka, który by nie miał zranień, jak tak mówi to udaje 

− Im ktoś bardziej wrażliwy, otwarty, bardziej mu zależy, tym łatwiej go zranić 

− Gniew często wyprzedza inne emocje, wypełnia całą głowę 

− Przebaczenie nie polega na zajmowaniu się innymi, to praca nad samym sobą 

− Wrzątek wylany na siebie parzy, wrzątek którym zalejemy herbatę staje się dobry 

− Więźniowie którym obiecano w nagrodę telewizor, nie byli tak grzeczni, jak Ci  
którym dano, telewizor i powiedziano, gdy będą niegrzeczni to im się go zabierze 

− Żałoba to czas potrzebny do tego, żeby zaakceptować stratę. W jakimś sensie trze-
ba ból i zranienie zaakceptować. Potrzebny jest czas. Szacuje się, że naturalny pro-
ces  przeżywania żałoby trwa dwa lata 

− W procesie wychowawczym nie należy za wszelką cenę chronić dziecka, przed 
kontaktem z nieszczęściem, ale pomagać mu układać sobie świat z jego akceptacją 

www.parafia-kolonowskie.pl 

tel: 77 4611167 
e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl 

konto: BS o. Kolonowskie 
28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 
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− Jak się nakręcę dzwonię do przyjaciół, prosta Rozmowa pozwala mi nabrać 
dystansu. Nie warto aż tak ufać swoim emocjom (jeśli zepsuł ci się samochód, 
trzeba z niego wysiąść, nabrać dystansu) 

− Często powodem naszych zranień są nadmierne oczekiwania, marzenia 

− Z jakiegoś dziwnego powodu ludzie mają ochotę krzywdzić innych 

− Z jakiegoś powodu ludzie którzy czynią dobro mają sporo wrogów 

− Ten kto uzna, że cierpienie pochodzi od Boga w końcu Go znienawidzi 

− Porażka nie jest informacją, że się nie da. Jest raczej komunikatem zwrotnym, 
że to nie tędy droga 

− Inwestujemy w wielu ludzi, niewielu z nich pozostaje naszymi przyjaciółmi. 
Przyjaciel jest z nami nie dla zysku, ale dlatego, że nas wybrał. Gdy jest trud-
no, pomagają Ci, którzy po prostu są. Problemy się nie rozwiązywały, ale gdy 
jest się razem, jest dobrze. 

− Mała zmiana, może rozpocząć dużą zmianę. Masz ogromny wpływ na Swoje 
życie (od samego rana zrobisz znak krzyża lub nie zrobisz, wstaniesz lewą lub 
prawą nogą) 

− Z kim przystajesz takim się stajesz ( z marudą stajesz się marudą, z entuzjastą 
stajesz się entuzjastą. Ludzie często  szukają podobnych sobie). Narzekanie to 
konsekwencja podejścia do życia 

− W życiu dwie są pewne rzeczy: śmierć i spotkanie złych ludzi 

− W życiu księdza, młody człowiek jest, ale odchodzi. Na ile przyjaźń była głę-
boka, na tyle rozstania są bolesne. Wchodzisz w relacje, przywiązujesz się, oni 
nie są tego świadomi bo w tym zamieszaniu, ilości trudno czuć się wyróżnio-
nym. Ale ja pracuję nie z tłumem, a z konkretnym człowiekiem. Nie musimy 
się przyjaźnić ale chcemy 

− Nie liczy się co mamy, a kim jesteśmy. Biedny, bogaty… nie, czy jestem war-
tościowy. Nie jest ważne czy wygrywam, czy przegrywam istotne jest to, że  
z każdego doświadczenia wychodzę zwycięsko, zmieniam się na lepsze 

− Po co kolekcjonować zranienia ? 

− Czas niestety nie leczy ran, ale spycha je do podświadomości 

− Od bólu nie należy uciekać, ale go oswajać. Nie ma życia bez bólu 

− Jeśli ktoś kolekcjonuje zranienie, to wszędzie ma rany. W różnych skrawkach, 
swojego połamanego świata czuje ból. Gdziekolwiek się ruszy, czegokolwiek 
dotknie, jest to dla niego bolesne. Rany powodują lęki. I te lęki podejmują za 
nas decyzje. Problem nie jest w tym, że cały świat jest zły (znając mojego  
pecha to…) ale, że człowiek jest poraniony (panie doktorze gdziekolwiek się 
dotknę to mnie boli, ależ pan ma złamany palec) 

******************************* 

Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna Tydzień Modlitw za powołanych  
i o powołania kapłańskie i zakonne. Za każdą modlitwę, życzliwość, słowo, po-
święcony czas, uśmiech, Obecność - Dziękuję ! 

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 

 

  
 

Dziś niedziela Dobrego Pasterza. Msze św. - 7:30, 10:00, 11:30, 17:00. Nabożeń-
stwo - 16:30. Kolekta na cele remontowe parafii. 

——————————————————————————————— 

I Komunia: We wtorek o 16:00 druga próba dla dzieci I komunijnych, w środę  
o 16:00 próba czytania tekstów, w czwartek o 18:30 próba dzieci i rodziców. 
W sobotę o 9:00 pierwsza Spowiedź dzieci. Dla rodziców i rodzin Sakrament  
Pokuty w środę 16:00 - 17:00 i w piątek 17:00 - 18:00. 

W przyszłą niedzielę dzień I Komunii św. Msze św. o 7:30, 9:00, 10:00, 17:00. 

Na Mszę św. o 10:00 do kościoła wejdą tylko dzieci I komunijne i ich rodzice.  

Nabożeństwo o 15:00. Kolekta na cele diecezji i seminarium. 
——————————————————————————————— 

W sobotę przywitamy miesiąc Maj - Nabożeństwem Majowym o 7:30. Nie będzie 
Nabożeństwa o 17:30. Zapraszamy przez cały miesiąc na Nabożeństwa Majowe. 

——————————————————————————————— 
Do sprzątania kościoła w nadchodzącym tygodniu prośba do pań z ul. Kraszew-
skiego: Jadwiga Kampa, Maria Gralla, Joanna Okoń. 

——————————————————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość, Droga do nieba, książki „Camino” 
——————————————————————————————— 

Zapowiedzi przedślubne: 2. Klisz Ewa zam. Kolonowskie i Szymon Pilarski zam. 
Antoniów. 

——————————————————————————————— 
W maju następujące Róże Różańcowe proszone są o modlitwę: 

02.05. Róża 2 p. Anna Bock 

09.05. Róża 3 p. Katarzyna Budnik 

16.05. Róża 4 p. Irena Czupała 

23.05. Róża 5 p. Elżbieta Ullmann 

30.05. Róża 6 p. Maria Baron 
——————————————————————————————— 

Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary. Dziękuję za ofiary składane  
w kościele, kancelarii i konto parafii na rzecz wymiany systemu grzewczego  
w naszej świątyni. Za zamawiane Intencje mszalne. W imieniu organistów skła-
dam podziękowanie za każdą życzliwość i ofiary. 

——————————————————————————————— 
Makulatura - ks. Jan zbiera makulaturę. Zyski przeznacza na cele misji i misjona-
rzy. Prośba: jeśli ktoś ma makulaturę to można ją przywozić do garażu, obok salek 
(będzie otwarty cały czas). Jeśli ktoś nie ma transportu to prośba o zwracanie się 
do sąsiadów o pomoc, w ostateczności do mnie. Termin dostarczenia makulatury: 
do środy 12 maja. 

——————————————————————————————— 
Od 27 marca 2020 roku działają Transmisje internetowe z naszej świątyni. W tym 
czasie odwiedzono nas w Transmisjach ponad 200 tysięcy razy. Za Waszą obec-
ność Dziękujemy! 


