
 

 

 

Niedziela 01.05. III Wielkanocna  

  7:00 Różaniec 

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

10:00 I Komunia  

15:00 Nabożeństwo  Majowe 

17:00 Za ++ matkę Cecylię w r. śmierci, jej rodziców, rodzeństwo, teściów, Jadwigę i Pawła, ojca 
Alfonsa, córkę Annę i pokr. 

 

Poniedziałek 02.05.  

17:30 Majowe 

18:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Henryka w r. urodzin, rodziców z obu stron, pokr. dusze w czyśćcu  

 

Wtorek 03.05. NMP Królowej Polski 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP opiekę, zdrowie dla 
Marty z ok. urodzin. Majowe 

10:00  O radość wieczną dla ++ ojca Edwarda w r. urodzin, matkę Joannę. Majowe 

 

Środa 04.05. św. Floriana, męczennika, wsp. 

17:00 Za ++ babcię Katarzynę z ok. urodzin, dziadka Piotra, rodziców Hildegardę i Tadeusza,  
++ z rodzin Szydłowski, Szaton, Obst, Bartodziej, Muc 

17:30  Majowe 

 

I Czwartek 05.05. 

17:00 Godzina św. i Majowe 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. dary Ducha św. za wst. MBNP opiekę, 
zdrowie dla córki Zuzanny z ok. urodzin  

 

I Piątek 06.05 

  7:00 Za ++ Alfonsa, Joachima, Elżbietę Knoll, Marię i Bruno Kutz, Annę i  Wincentego Knoll oraz 
pokr.  

17:00 Różaniec za młode pokolenie 

17:30 Majowe 

18:00 Za + żonę i matkę Ninę Wacławczyk z ok. urodzin 

 

I Sobota 07.05.  

  8:00 W int.  NSM za grzechy i bluźnierstwa 

15:00 Chrzest: Eliane Scarlett i Giuliana Jasmine Brockhuis, Roczek: Maja Liwia Cieślar, Antoni 
Szymon Kotowicz, Szymon Mateusz Jaguś 

17:00 Różaniec i Majowe 

18:00 Za + męża Eryka w r. śmierci i ++ pokr. 

 

Niedziela 08.05. IV Wielkanocna  

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Waldemara Ibrom w miesiąc po śmierci 

10:00 Rocznica I Komunii  

16:30 Majowe 

17:00 Za ++ matkę Emmę w r. śmierci i urodzin, ojca Ignacego, dziadków z obu stron i pokr. 

od 01.05. do 08.05. 2022 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

18 (1476) 01.05.–08.05.2022 r. 

Refleksja 

 
Bardzo często na kartach Nowego Testamentu cierpienie w sposób paradok-
salny i budzący nasze szczere zdziwienie połączone jest z radością. Nie jest 
to jednak któraś z - tak modnych dzisiaj, niestety - patologii, ale tajemniczy 
związek dający prawdziwą radość. Patrząc biblijnie na ów paradoks, może-
my odwołać się do Ewangelii i Listów Pawłowych. Nie przez przypadek 
prawdziwa radość, w oryginale greckim, bardzo często połączona jest z rze-
czownikiem thlipsis, oznaczającym cierpienie, udrękę i prześladowanie. Św. 
Paweł - Apostoł radości i łaski, znajdowanych pośród cierpienia - zawsze 
podkreśla nadprzyrodzony charakter owego połączenia. Pośród licznych cier-
pień i prześladowań dla królestwa niebieskiego wyłaniają się dary nadprzyro-
dzone, niebędące siłami naturalnymi, ale prawdziwymi owocami Ducha 
Świętego. Kulminacją tego stanu są słowa św. Pawła przepełnionego rado-
ścią w każdym utrapieniu znoszonym dla Chrystusa. Przeżywanie radości 
wśród cierpień jest skutkiem spotkania ze zmartwychwstałym Panem. Źró-
dłem ku temu staje się Janowe rozpoznanie Zbawiciela nad Morzem Tybe-
riadzkim, pełne szczerej radości, kiedy mówi do Piotra: ”To jest Pan”. Te 
słowa, zamknięte w Liście do Rzymian w najkrótszym wyznaniu wiary, są 
syntezą tego wszystkiego, co człowiek uznaje, osiągając przez to zbawienie. 
Są to zbawcze słowa, ponieważ obwieszczają główną tajemnicę chrześcijań-
stwa - objawienie się Boga człowiekowi. To jest Pan!, czyli Ten, który żył 
wśród nas, głosząc dobro, sprawiedliwość, prawdę, a więc wszystko to, co  
w swej niesprawiedliwości - grzechu - zabijamy, odrzucając miłość Boga  
i bliźniego. Jezus to Ten, który zmartwychwstał, który jest Synem Bożym, 
który przychodzi, aby nam przebaczyć, aby powiedzieć, że nas kocha, że na-
sze życie jest ważne, że ma wobec nas plany miłości. On jest sumą tego 
wszystkiego, czego można pragnąć. Jest Tym, który wyjaśnia, rozwikłuje, 
porządkuje, oczyszcza, zaspokaja wszystkie nasze najgłębsze pragnienia, tę-
sknoty i pytania. 

 
Sentencja: ks. J. Twardowski - Śpieszmy się kochać tych, którzy nas kochają, 
by wtedy, kiedy odejdą, nie zrobiło nam się przykro, że jeszcze za mało  
kochaliśmy ich, że nie powiedzieliśmy im słowa kocham cię, że nie mieliśmy 
czasu z nimi porozmawiać. 
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I Komunia. Od poniedziałku do soboty Biały Tydzień  

− poniedziałek 02.05. po Mszy św. odwiedziny plebanii i klasztoru 

− wtorek 03.05. po Mszy św. o 10:00 Spotkanie dzieci i rodziców  
w ogrodzie plebanii 

− środa 04.05. można podzielić się swoim darem dla dzieci na misjach 

− sobota 07.05. wyjazd na Górę św. Anny. Zbiórka na parkingu o 9:00. 

 

Rocznica I Komunii św. 

− środa 04.05. w godzinach 16:00 - 17:00 Spowiedź św. dla dzieci 

− czwartek 05.05. o godzinie 16:00 próba 

− Spowiedź dla rodziców i gości przed każdą Mszą św. 

 

Bierzmowanie (klasa VIII i I średnia) 

− czwartek 12.05. o godzinie 18:45 Spotkanie kandydatów w kościele 

− piątek 20.05. o godzinie 19:00 Msza św. dla rodziców i kandydatów 

− piątek 27.05. w godzinach 16:30 - 18:00 Sakrament Pokuty dla młodych, rodziców  
i świadków. 

− sobota 28.05. o godzinie 10:00 Spotkanie i próba 

− poniedziałek 30.05. o godzinie 16:30 Bierzmowanie w Kolonowskiem 

 

50 lecie Diecezji opolskiej 

Dekanalna pielgrzymka do Katedry św. Krzyża w Opolu w Niedzielę 29.05. Msza św.  
o godzinie 15:00 (dojazd indywidualnie). 

 

Intencje Mszalne 

Można zapisywać w czwartek 05.05. w godzinach 18:30 - 19:30. Gdyby ktoś chciał zapisać 
Intencje Mszalne na miesiąc lipiec, które będą odprawione poza parafią (podczas pielgrzymki 
w Grecji lub podczas wędrówki Camno) to można to uczynić u ks. Piotra. 

 

Grecja 

W poniedziałek 16.05. po wieczornej Mszy św. spotkanie dla osób, które jadą w lipcu do Gre-
cji. Należy przynieść brakująca sumę (złotówki i euro). Jest większy autokar więc są jeszcze 
wolne miejsca. 

 

ks. diakon Kamil Brożyna 

− sobota 11.06. w Krakowie święcenia kapłańskie  

− niedziela 19.06. o godzinie 11:00 Msza św. Prymicyjna 

− niedziela 26.06. Odpust parafialny oraz błogosławieństwo prymicyjne 

 

Boże Ciało 16.06. Trasa Procesji będzie przebiegała ulicami Kolejową i Kościuszki. Prosimy 
mieszkańców ulic Kościuszki, Kolejowa, Nowa, Fabryczna o przygotowanie ołtarzy. 

 

Zakopane, dziękuję za wspólnie spędzony czas i odpowiadam, że … może uda się październi-
ku ponowić wyjazd w kameralnym gronie, 45 osób. 

 
Dzisiaj kolekta na cele diecezji i seminarium O 15:00 pierwsze Nabożeństwo majowe. 

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

W poniedziałek Nabożeństwo majowe o 17:30. 
——–—–—–—–—–———–————–————–———–——–—–——–——–— 

We wtorek Uroczystość MB Królowej Polski. Msze św. o 7:30 i 10:00. Po każdej Mszy 
św. Nabożeństwo majowe. 

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

I czwartek miesiąca, Godzina św. i majowe o  17:00. 
——–—–—–—–—–———–————–————–———–——–—–——–——–— 

I piątek miesiąca, Msze św. o 7:00 i 18:00. Od 8:00 odwiedziny chorych w domach z Ko-
munią św. O 17:30 Nabożeństwo majowe. 

——–—–—–—–—–———–————–————–———–——–—–——–——–— 
I sobota miesiąca, Różaniec i Nabożeństwo majowe o 17:00. 

——–—–—–—–—–———–————–————–———–——–—–——–——–— 
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. O 10:00 Rocznica I Komunii św.  
O 16:30 Nabożeństwo majowe. 

——–—–—–—–—–———–————–————–———–——–—–——–——–— 
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać. W tym  
tygodniu prośba do pań z ul. Haraszowskie: Sylwia Student, Teresa Meinel, Beata Gar-
corz, Patrycja Szydłowska  

——–—–—–—–—–———–————–————–———–——–—–——–——–— 
Do nabycia: Gość Niedzielny 

——–—–—–—–—–———–————–————–———–——–—–——–——–— 
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, wykonane prace. Została zakupiona puszka  
liturgiczna do udzielania Komunii św. Trwa renowacja kapliczki św. Józefa. 

——–—–—–—–—–———–————–————–———–——–—–——–——–— 
Intencje mszalne, które miały być odprawiane w bieżącym tygodniu, jako drugie w konce-
lebrze, będą sprawowane w przyszłym tygodniu. 

——–—–—–—–—–———–————–————–———–——–—–——–——–— 
Opowiadanie 
Pewien wschodni monarcha przywiózł z podróży na Zachód zegar słoneczny dla swoich 
poddanych, którzy nie umieli jeszcze rozróżniać godzin. Prezent zupełnie przemienił  
życie mieszkańców królestwa. Wszyscy poddani patrząc na zegar bardzo szybko nauczyli 
się dzielić dzień na godziny i odmierzać czas. Stali się punktualni, porządni, staranni, 
można było polegać na ich słowie. I tak po kilku latach zaczęli żyć w komforcie i dobro-
bycie. Kiedy monarcha umarł, jego dobrzy i szczęśliwi poddani postanowili wznieść mu 
pomnik. Ponieważ zegar słoneczny stał się dla nich symbolem tego, jak dobry był król,  
i źródłem ich dobrobytu, zdecydowali, że dookoła niego zbudują wspaniałą świątynię 
przykrytą złotą kopułą. Kiedy świątynia była już gotowa i złota kopuła przykryła zegar, 
okazało się, że promienie słoneczne nie miały możliwości, aby do niego dotrzeć. Ten 
drobny cień, który – dzięki słońcu – odmierzał czas dla mieszkańców królestwa, oczywi-
ście zniknął, wraz z punktem orientacyjnym tworzonym przez sam zegar. Niektórzy 
mieszkańcy znowu zaczęli być niepunktualni, inni mało dokładni, a jeszcze inni zapo-
mnieli o staranności. Każdy robił, co chciał, bez zwracania uwagi na to, co robili inni. 
Całe królestwo pogrążyło się znów w niedostatku. Czy i my nie robimy dziś tego samego? 
Czy nie staramy się zamknąć Boga w czymś w rodzaju muzeum lub czy nie czynimy z Nie-
go jedynie stróża cmentarzów! 


