
 

 

 

 

Niedziela 13.02. VI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ Zofię w r. urodzin, jej męża Leona, synów Bogusława i Jerzego, rodziców Różę  
i Franciszka, bratową, szwagierkę, szwagra, krewnych i dusze op. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Józefa Fila w 1 r. śmierci 

16:30 Nieszpory 

17:00 Za ++ rodziców Marię i Franciszka, siostry Elżbietę i Adelę, krewnych 

 

Poniedziałek 14.02. św. Cyryla i Metodego, patronów Europy, święto 

  7:00 Za wst. MB Uzdrowienia chorych o zdrowie dla syna Nico oraz o Boże bł. w rodzinie 

 

Wtorek 15.02. 

17:00 1. Z podz. za odebrane łaski z prośbą do Bożej Op. przez wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski, 
zdrowie dla Eryki z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach  i wnuka 

 2. Za ++ Anastazję i Czesława, Gertrudę i Jana, ciocie Marię i Juliannę, Aleksandra i Jana 
oraz pokr. 

 

Środa 16.02. 

17:00 1. Za ++ żonę Helenę Krupka z ok. urodzin, rodziców Gertrudę i Franciszka, Jana i Annę, 
ciocię Marię, 4 braci, 2 siostry, 4 szwagrów, szwagierkę, dziadków i pokr. 

 2. Za + Karola Ziaja w miesiąc po śmierci 

 

Czwartek 17.02. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++ rodziców Annę i Józefa, Hildegardę i Józefa, dziadków Florentynę i Julisza, wujków 
Franciszka i Pawła, koleżankę Kornelię ++ z rodziny 

 

Piątek 18.02.  

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 1. Za ++ ojca, dziadka Jana w 9 r. śmierci, matkę Elfrydę, męża Marcina, braci Edwarda  
i Franciszka 

 2. Za + Krzysztofa Stryczka w miesiąc po śmierci 

 

Sobota 19.02. 

  8:00 1. Z podz. za odebrane łaski z prośbą do Bożej Op. przez wst. NSM o dalszą opiekę, łaski, 
zdrowie w rodzinie z ok. urodzin dla Manfreda i Ireny Jancik 

 2. Za ++ rodziców 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ męża, ojca Andrzeja z ok. urodzin, rodziców, teściów, siostrę Zofię, braci Piotra, 
Krzysztofa i pokr. 

 

Niedziela 20.02. VII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ Gerharda Świerc, żonę Adelajdę i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + męża, ojca Lucjana Krupka w 30 r. śmierci oraz ++ pokr. 

16:30 Nieszpory 

17:00 Za ++ męża, ojca Wiktora, rodziców z obu stron i pokr. 

od 13.02. do 20.02. 2022 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

07 (1465) 13.02.–20.02.2022 r. 

Z nauczania pasterzy diecezji opolskiej 

- abp Alfons Nossol 

Po betlejemskim cudzie, modlitwa nie może oznaczać oderwania od ziemi i cze-
kania z przysłowiowymi „założonymi rękami” na mannę z nieba, na Boską  
pomoc, która wyręczałaby nas z trudu pracy i odpowiedzialności. Ta świado-
mość związku modlitwy i podejmowanego czynu winna być głęboko zakorze-
niona w sercach wszystkich chrześcijan. W obrębie ruchu ekumenicznego bar-
dzo konkretnym przejawem tej świadomości jest – jak wiemy – podejmowanie 
dialogu teologicznego pomiędzy rożnymi Kościołami chrześcijańskimi. Dialog 
ten, któremu nieodłącznie towarzyszyć powinna modlitwa, zmierza do wyja-
śnienia istniejących różnic w rozumieniu określonego zakresu nauki chrześci-
jańskiej lub też jej konsekwencji w codziennym życiu. Pragnę w tym miejscu 
wyjaśnić, że dialog ekumeniczny nie jest formą jakichś „pertraktacji” politycz-
nych, wzajemnego przekonywania się, stosowania podstępnych forteli w celu 
szukania własnych korzyści. Dialog ekumeniczny jest sposobem odkrywania  
i dążenia do prawdy, której źródłem jest Bóg. 

* Dzisiejsza Europa po upadku reżimów totalitarnych nie jest już wprawdzie 
przedzielona polityczną „żelazną kurtyną”, ale ta nie została do końca zerwana 
w umysłach i sercach wielu jej mieszkańców, bo tworzy się nowy wielki  
podział na biednych i bogatych, który często idzie w parze z podziałem na bez-
robotnych i mających pracę. 

* Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. 

* Droga z ziemi do Boga jest jedna i wiedzie przez serce drugiego człowieka. 
Taki jest istotny sens chrześcijańskiej miłości Boga i bliźniego. 

 

- bp Andrzej Czaja 

Przeżywana Niedziela Słowa Bożego niech skłoni i zmobilizuje nas do częstego 
otwierania Pisma świętego, do nabożnej lektury i rozważania słowa Bożego, do 
życia tym słowem i dawania mu świadectwa w codzienności. Jest to pewna dro-
ga do rozwoju wiary i trwania w jedności każdej chrześcijańskiej rodziny i całe-
go Kościoła. Warto wspomnieć także słowa papieża Franciszka: „Jezus Chry-
stus puka do naszych drzwi przez Pismo święte; jeśli słuchamy i otwieramy 
drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje”. Módlmy się 
więc, by Pan swoim słowem stale oświecał nasze umysły i serca, tak, byśmy 
przyjmując Go cieszyli się Jego obecnością pośród nas i byśmy byli coraz bar-
dziej jedno. 
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Opowiadanie 
Gromada Cyganów zatrzymała się kiedyś przy studni pewnej wiejskiej za-
grody. Obserwował ich z zaciekawieniem pięcioletni chłopiec, który  
wyszedł z domu na podwórze. Jego wzrok przyciągał szczególnie jeden 
Cygan, rosły mężczyzna, który właśnie wyciągnął ze studni wiadro wody  
i stał z szeroko rozstawionymi nogami, pijąc łapczywie. Strumyczek wody 
spływał po jego gęstej, krótkiej, ogniście rudej brodzie, a silne ręce unosiły 
ciężkie, drewniane wiadro, tak jakby to była mała Skończywszy pić, wyjął 
kolorową chustkę i otarł sobie twarz. Potem pochylił się i zajrzał w głąb 
studni. Zaciekawiony chłopiec podszedł do niego i wspiął się na palce,  
starając się dostrzec to, na co patrzył. Olbrzym dostrzegł chłopca i z uśmie-
chem podniósł go do….Czy wiesz, kto tam jest? – zapytał. Dziecko potrzą-
snęło przecząco. Tam jest Bóg – powiedział Cygan. – Popatrz! – dodał  
i przytrzymał chłopca nad… W dole, w wodzie lśniącej jak lustro, dziecko 
zobaczyło swoje Ależ to jestem. Właśnie! zawołał Cygan, delikatnie  
stawiając chłopca na ziemi. Teraz wiesz, gdzie jest Bóg. 

 

Na wesoło 
* Ksiądz w małym kościółku miał problemy z datkami na tacę. Pewnej nie-
dzieli obwieścił: A teraz, zanim przejdę się z tacą, chciałbym poprosić,  
żeby osoba, która ukradła z kurnika kurczaki bratu Andrzejowi, powstrzy-
mała się od dawania pieniędzy na ofiarę. Pan Bóg nie chce pieniędzy od 
złodzieja! Ksiądz przeszedł się po kościele z tacą i po raz pierwszy od wie-
lu miesięcy wszyscy coś dali! 

* Pewnego dnia mój kumpel przyszedł do kościoła, a ksiądz stał  
w drzwiach i jak zwykle witał się z wiernymi. Uścisnął rękę mojego kum-
pla i odciągnął go na bok. Powiedział: Musisz dołączyć do Armii Pana. 
Ależ ja już jestem w Armii Pana, proszę księdza. Niby jak, skoro widzę cię 
tylko w Boże Narodzenie i na Wielkanoc? Bo ja jestem w tajnych służbach. 

* Do kościoła przychodzi mężczyzna niosąc ze sobą telewizor. A dokąd to? 
– pyta kościelny. Przyniosłem go do spowiedzi, bo ciągle kłamie. 
* W czasie Mszy, mężczyzna pyta szeptem osobę obok: Jakie jest tu hasło 
do internetu? Jezu Chryste, człowieku - słyszy odpowiedź. Za spacjami, 
czy podkreślnikiem? 

 

„Życie spełnione. Rozmowy z opolskimi księżmi emerytami” to tytuł książ-
ki wydanej staraniem młodego pokolenia opolsko-gliwickiego prezbite-
rium. Książka zawiera czternaście wywiadów z opolskimi księżmi emeryta-
mi (jednym z nich jest ks. Wolfgang Globisch). Książka do nabycia  
w wydawnictwie i księgarni św. Krzyża w Opolu, cena 35 zł. 

 
Dziś kolekta na cele parafii. 

———–———————————————–—–—————–——–———————— 

W środę o 16:00 spotkanie dzieci, kandydatów do I Komunii św. (wręczenie świec i pobranie 
miary na stroje). Po Mszy św. czynna kancelaria, można zapisywać Intencje mszalne. 

———–———————————————–—–—————–——–———————— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne.  

———–———————————————–—–—————–——–———————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. 

———–———————————————–—–—————–——–———————— 

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu-Bóg  
zapłać. W tym tygodniu prośba do pań z ul. Leśnej: Agnieszka Rudyk, Beata Ossyra, Barbara 
Drąg, Maria Wroniak. 

———–———————————————–—–—————–——–———————— 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary, prace, modlitwy, dobre słowa.  

———–———————————————–—–—————–——–———————— 

Do nabycia Gość Niedzielny  

———–———————————————–—–—————–——–———————— 

W wejściu do kościoła jest skarbonka. Jest to jedyna skarbonka w świątyni. Można wrzucać 
do niej wszelkie ofiary: z zapalanych świec przy obrazie Jezu ufam Tobie, przy figurze Matki 
Bożej, przy krzyżu. Można wrzucać ofiary św. Antoniego i na wszelkie cele dobroczynne. 
Bóg zapłać za ofiary! 

———–———————————————–—–—————–——–———————— 

Sakrament chrztu udzielany jest w parafii zamieszkania rodziców dziecka. Nie udziela się 
tego Sakramentu poza parafią. W naszej parafii udzielany jest w I sobotę miesiąca, podczas 
Mszy św. o godzinie 15:00. Jest to również Msza św. w rocznicę urodzin i chrztu dziecka. 
Jeśli nie ma przeszkód, postarajmy się podczas tej Mszy św. przyjąć Komunię św. w intencji 
dziecka. 

Nauka przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się podczas zapisywania 
Chrztu dziecka w kancelarii. Chrzestni uczestniczą w nauce w parafii swojego zamieszkania, 
przynoszą zaświadczenie od swojego ks. proboszcza. Zaświadczenie jest potwierdzeniem, iż 
Ktoś może być dopuszczony do tej godności i jest praktykującym katolikiem. Rodzice naro-
dzonego dziecka powinni zgłosić dziecko do Chrztu w kancelarii najpóźniej na 2 tygodnie 
przed pierwszą sobotą miesiąca, w której chcą dziecko ochrzcić. Należy przynieść: akt uro-
dzenia dziecka oraz dane rodziców i chrzestnych (imię nazwisko, adres, wiek, zawód).  

 

Modlitwa o pokój: Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze 
wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwał-
towników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjed-
noczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzie-
ci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody,  
z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. 
Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu 
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za 
losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe roz-
wiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne 
niż gwałtowne działania wojenne Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie 
będzie więcej wojny. 


