
 

 

 

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. 

 

Poniedziałek 09.05. św. Stanisława, biskupa, męczennika, patrona Polski 

17:30 Majowe 

18:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP opiekę, zdrowie  

w rodzinie i rodzinach dzieci 

 2. Za + Alicję Lebok w miesiąc po śmierci 

 

Wtorek 10.05.  

 17:30 Majowe 

18:00 1. Za ++ ojca w r. śmierci, matkę, brata, teściów i pokr. 

 2. Za + Paul Gaida w miesiąc po śmierci 

 

Środa 11.05.  

17:00 1. Za ++ rodziców Florentynę i Tomasza, Gertrudę i Waltra, siostrę Helenę, braci Józefa,  
Wilhelma, Ericha, 2 szwagierki Ireny, szwagrów Józefa , Henryka, Richarda, dziadków i pokr. 

 2. O radość życia wiecznego dla rodziców Anny i Ottona, braci Franciszka, Gerharda, bratową 
Janinę, Alicję, siostrzeńca Franciszka Luczyk, męża Pawła, córkę Mariolę 

17:30  Majowe 

 

Czwartek 12.05. 

14:30 Msza i ślub: Aleksandra Lepieciło i Szymon Rodak 

17:30 Majowe 

18:00 Za ++ Czesław Drąg w 10 r. śmierci, syna Mirosława, rodziców Jana i Stanisławę, siostrę  
Bernadetę, teściów Antoniego i Eleonorę Leśniak, siostrę Wiesławę, brata Mieczysława  

 

Piątek 13.05. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ ojca Jana, matkę Gertrudę, ciocię Marię, wujka Jana, rodziców Emanuela i Gertrudę,  
4 siostry, 2 braci, szwagrów, szwagierki, siostrzenicę Annę, bratanka Norberta, pokr. 

19:00   Fatimskie 

 

Sobota 14.05. św. Macieja, apostoła, święto 

  8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM i św. s. Faustyny o opiekę, 

zdrowie, łaski dla Ireny z ok. urodzin 

12:00 W intencji s. Macieji z ok. imienin 

17:30 Majowe 

18:00 Za + męża, ojca, dziadka Franciszka, jego ojca Jerzego, ojca Wilhelma oraz ++ z rodziny 

 

Niedziela 15.05. V Wielkanocna  

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + żonę Irenę w 2 r. śmierci, rodziców, teściów 

10:00 Za ++ Teresę Chudy, Gerlindę Puzik - zam. od sąsiadów 

16:30 Majowe 

17:00 O radość życia wiecznego dla ++ syna Łukasza,  Marię i Jana Strach, Anastazję i Ewalda  
Steinert oraz pokr. 

od 08.05. do 15.05. 2022 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

19 (1477) 08.05.–15.05.2022 r. 

Refleksja 

„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im 
życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”. 
Symbolika owcy na starożytnym Wschodzie nie była jednoznaczna. W języku 
greckim słowo próbaton, występujące głównie w liczbie mnogiej - próbata, 
kojarzono z każdym zwierzęciem stadnym, które bezmyślnie idzie naprzód  
i prowadzi stado, nazywano tak owce, ale słowa tego używano również na 
określenie bydła, trzody, a nawet koni. Takie ujęcie sprawiało, że w grece kla-
sycznej istniały liczne przysłowia, które utożsamiały owcę z głupotą i leni-
stwem, z życiowym nic nierobieniem. Jako zwierzęta przyzwyczajone do obec-
ności pasterza, kojarzyły się ponadto z błądzeniem i zagubieniem. Tak na przy-
kład u Izajasza: „Wszyscyśmy pobłądzili jak owce”, u Ezechiela: „Błądzą moje 
owce po wszystkich górach i po wszelkim wysokim pagórku", albo - w odnie-
sieniu do chrześcijan przed nawróceniem - w Liście św. Piotra: „Błądziliście 
jak owce”. Ale na wyobrażenie owcy miały również wpływ inne jej cechy.  
Kojarzona ze zwierzęciem łagodnym i cierpliwym, znosząca w milczeniu, nie-
kiedy pobekując, strzyżenie, a nawet uśmiercanie, stała się symbolem niezasłu-
żonego cierpienia; należała zresztą w starożytności do zwierząt ofiarnych. Psal-
mista ubolewa: „Mają nas za owce na rzeź przeznaczone”, słowa te cytuje św. 
Paweł w nawiązaniu do prześladowania chrześcijan. W pieśni o Słudze Jahwe 
czytamy: „Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygą-
cych ją, tak On nie otworzył ust swoich”, „Baranek” stanie się w Nowym  
Testamencie tytułem Chrystusa, który krwią swoją odkupił ludzi, nabył ich  
Bogu na własność. Jezus nazywa siebie Dobrym Pasterzem, a człowieka - ow-
cą. Jest to relacja wspólnego życia, wierności i zaufania. Owca słucha głosu 
pasterza, idzie za nim, bo on wie, gdzie są obfite pastwiska. A pasterz jest  
gotów oddać swe życie za owcę. 

 

Matka Boża Uśmiechu, figurka nawiedzająca klasztory Karmelitanek  w naszej 
parafii (klasztorze i świątyni) będzie od 21 do 25 maja. 

 

Pomoc osobom z Ukrainy, magazyn w salce będzie czynny od poniedziałku do 
soboty tylko rano, w godzinach 10:00-11:00. Finansową pomoc można ofiaro-
wać wpłatami na konto parafii (tytuł: pomoc Ukrainie), bezpośrednio osobom  
z Ukrainy lub skarbonki w kościele. Stan ofiar: wypłacono 21.410 zł. Jest na 
stanie 5.040 zł. We wtorek od 16:30 do 17:30 mogą podejść do ks. Piotra  
(w magazynie) matki z Ukrainy, które nie mają jeszcze pracy. 

 
www.parafia-kolonowskie.pl 

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

konto: BS o. Kolonowskie 
28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 

PayPalparafia.kolonowskie@wp.pl 

mailto:parafia.kolonowskie@wp.pl


Bierzmowanie (klasa VIII i I średnia) 

− wtorek 17.05. o godzinie 18:45 Spotkanie wszystkich kandydatów  
w kościele (przynosimy 20 zł oraz Ci, którzy przyjęli Sakrament Chrztu św. 
poza naszą parafią dokument potwierdzający  przyjęcie tego Sakramentu). 

− 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). 

 

Grecja 

W poniedziałek 16.05. po wieczornej Mszy św. spotkanie dla osób, które jadą 
w lipcu do Grecji. Należy przynieść brakująca sumę (całkowity koszt wyjazdu 
trochę wzrósł: 650 euro+1.750 zł). Jest większy autokar więc są jeszcze wol-
ne 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 Ko-
ściuszki. Prosimy mieszkańców ulic Kościuszki, Kolejowa, Nowa, Fabryczna 
o przygotowanie ołtarzy. 

 

Zakopane, wstępny termin kolejnego wyjazdu: 07 - 09.10. 

 

Na wesoło 

- Do biskupa przyjeżdża jeden z proboszczów. Biskup właśnie siedzi przy 
śniadaniu, więc zaprasza gościa, by z nim zjadł: Nie, dziękuję, księże bisku-
pie, po pierwsze dzisiaj jest post, a po drugie, już jadłem dziś obfite śniada-
nie. 

- Mama do Jasia: Usiądź synku i opowiedz nam jakąś śmieszną historyjkę. 
Problem w tym, że nie mogę usiąść. Przed chwilą opowiedziałem śmieszną 
historyjkę o tatusiu. 

 
Dzisiaj kolekta na cele parafii. O 10:00 Rocznica I Komunii św. O 16:30 Nabo-
żeństwo majowe. 
——–—–—–—–—–———–————–——–———–——–—–——–——–— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. 

——–—–—–—–—–———–————–——–———–——–—–——–——–— 
Intencje Mszalne można zapisywać w czwartek 8:00 - 8:30 oraz 18:30 - 19:00. 
Gdyby ktoś chciał zapisać Intencje Mszalne na miesiąc lipiec, które będą odpra-
wione poza parafią (podczas pielgrzymki w Grecji lub podczas wędrówki Camno) 
to można to uczynić u ks. Piotra. 

——–—–—–—–—–———–————–——–———–——–—–——–——–— 
W piątek o 19:00 pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Można przynosić 
intencje modlitewne. 

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

W sobotę o 12:00 Msza św. w intencji siostry Macieji z ok. imienin. 
——–—–—–—–—–———–————–——–———–——–—–——–——–— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele remontowe parafii. 

——–—–—–—–—–———–————–——–———–——–—–——–——–— 
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.  
W tym tygodniu prośba do pań z ul. Haraszowskie: Eleonora Bonk, Lidia Mesjasz, 
Klaudia Skiba, Grażyna Czok. 

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

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

Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, wykonane prace. Dziękuję za każde 
ofiary, na cele parafialne, remontowe, cmentarne, ogólno kościelne, dobroczynne, 
składaną w kościele, kancelarii i wpłacane na konto. Dziękujemy za ofiarę dzieci 
komunijnych na cele misji, wyniosła 3.550 zł. 

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

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym 

Charyzmaty są szczególnymi łaskami, danymi niektórym, by czynili dobro wielu  
innym. Są to postawy, inspiracje i bodźce wewnętrzne, które rodzą się w świado-
mości i w doświadczeniu określonych osób, które są powołane do tego, by je  
wykorzystywać w służbie wspólnoty. W szczególności te dary duchowe powinny 
przyczyniać się do świętości Kościoła i służyć jego misji. Wszyscy jesteśmy  
powołani do ich szanowania w nas samych i w innych, do przyjmowania ich jako 
pożytecznych bodźców do obecności i owocnej działalności Kościoła. Jaka jest 
nasza postawa wobec tych darów Ducha Świętego? Czy jesteśmy świadomi, że 
Duch Boży może z wolnością dawać je komu chce? Czy traktujemy je jako pomoc 
duchową, poprzez którą Pan wspiera naszą wiarę i umacnia naszą misję w świe-
cie? 

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

Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe 


