
Porządek Nabożeństw 

Od 17.06. do 24.06.2012 r. 

 

Niedziela 17.06. XI Zwykła, Odpust 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Als Dank für erhaltene Gnaden u. mit der Bitte um Gottes Segen, Schutz der Got-

tesmutter Maria u. Gesundheit anlässlich des Geburtstages; Gottes Segen in der 

Familie u. + Ehemann 

10:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

11:00 Za żyjących i ++ parafian 

15:00 Nieszpory 

 

Poniedziałek  18.06. 

12:00  Msza św. i ślub Joanna Szłapa i Rafał Kerlin 

18:00 Za ++ parafian 

 

Wtorek  19.06. 
18:00 O życie wieczne z Bogiem dla matki, jej bliskich i dusze w czyśćcu cierpiące 

 

Środa  20.06. św. Alojzego Gonzagi, zak., wsp. 

17:00 Za + Czesława Drąg - zam. od rodziny Makusek 

 

Czwartek  21.06. NMP Opolskiej, wsp. 

  7:00 ……………………………………………. 

 

Piątek  22.06. 
17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za + syna Pawła Mańczyk w 2 r. śmierci oraz wszystkich ++ z rodzin Mańczyk i 

Żak 

 

Sobota  23.06. 

  8:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za otrzymane laski, z prośbą o dalszą 

Bożą opiekę, zdrowie z ok. 50 r. urodzin oraz 85 r. urodzin mamy 

—————————————————— 

17:30 Nabożeństwo maryjne 

18:00 Za + matkę w r. śmierci, ++ ojca Teodora, brata Piotra, teściów oraz pokr. i dusze 

w czyśćcu 

 

Niedziela 24.06. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für ++ Eltern Wiktoria u. Karol, Schwestern Stefania u. Hildegarda, Brüder Wil-

helm u. Oswald, + Ehemann Jan, seine Eltern Barbara u. Stanisław u. Schwägerin 

Elżbieta 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 W pewnej int. 

17:00  Spotkanie w salce 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę, zdrowie w int. żony 

Magdaleny 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

25(968) 17.06.2012 – 24.06.2012 
 

 

   Niepokalane Serce Maryi 

 

 Liturgiczne święta Matki Bożej idą zwykle równolegle 

ze świętami Pana Jezusa. Tak więc Kościół obchodzi: Boże 

Narodzenie (25 XII) i Narodzenie Najświętszej Maryi (8 IX), 

Ofiarowanie Chrystusa w świątyni (2 II) i Ofiarowanie Maryi 

w tejże świątyni (21 XI), Wielki Piątek i Matki Bożej Bolesnej 

(15 IX), Wniebowstąpienie Pana Jezusa i Wniebowzięcie Ma-

ryi (15 VIII), Serca Pana Jezusa i Serca Maryi (dzień później), 

Chrystusa Króla i Maryi Królowej (22 VIII).  

Samo święto Serca Maryi zapoczątkował je św. Jan Eudes już 

w roku 1643. Wyznaczył je dla swoich rodzin zakonnych na 

dzień 8 lutego. On to ustanowił zakon pod wezwaniem Serc 

Jezusa i Maryi, odpowiednie pozdrowienie codzienne wśród 

współbraci tegoż zakonu i teksty liturgiczne: mszalne i brewiarzowe na dzień święta. 

Wiemy także, że św. Jan Eudes pierwszy napisał dziełko na temat kultu Serca Maryi. 

Ukończył je przed samą swoją śmiercią w roku 1680. Wydane zostało drukiem 

w roku 1681. Papież Pius VII (+ 1823) zatwierdził święto Najśw. Serca Maryi dla 

niektórych diecezji i zakonów jako święto lokalne. Papież Pius IX (+ 1878) zatwier-

dził teksty Mszy świętej dla tego święta i oficjum brewiarza. Na cały Kościół wpro-

wadził święto Niepokalanego Serca Maryi papież Pius XII dnia 4 maja 1944 roku. 

Posoborowa reforma liturgiczna przesunęła je na sobotę po uroczystości Najświętsze-

go Serca Jezusowego. 

Odpust, czyli imieniny kościoła, niech będą okazją do powiedzenia słowa  

Dziękuję, wszystkim którzy służą naszej parafii. Przychodząc na Msze i nabożeń-

stwa. Ofiarując choroby i cierpienia. Składając ofiary materialne. Modląc się. Poświę-

cając swój czas i siły, na tak wiele, różnych prac przy kościele, cmentarzu, placu ko-

ścielnym, plebanii. Bóg zapłać! 

 

Wszystkim gościom i parafianom 

życzę  

pięknego i błogosławionego dnia Odpustu. 

Oby Maryja miała Nas w swojej opiece w każdym dniu życia! 

 

Szczęść Boże 

ks. Piotr 



Bractwo św. Józefa. Jeśli mężczyzna, po 18 roku życia chce zapisać się i należeć do Bractwa, 

to w naszej kancelarii parafialnej do piątku 22 czerwca, można otrzymać deklarację. Zachęcam! 

Zobowiązania członków Bractwa św. Józefa:  

- podejmowanie nieustannej wewnętrznej pracy nad sobą,  

- codzienna modlitwa (w wyznaczonym dniu roku kalendarzowego) w intencji rodzin w ogóle, 

a w szczególności rodzin zagrożonych rozbiciem oraz osób chorych i konających,  

- częste przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania,  

- chętne uczestnictwo w życiu parafii i zaangażowanie społeczne,  

- świadczenie wzajemnej pomocy duchowej innym członkom Bractwa.  

Odpust w rodzinie - mama, tata, 8 letnia córka, 16 letni syn (z przymrużeniem oka) 

 

Sobota wieczór: 

Syn: mamo mogę jutro iść na Mszę rano? 

Mama: no co ty przecież zawsze mówisz, że nie lubisz w niedzielę wstawać rano i nie lubisz 

chodzić na Mszę niemiecką. Co to się stało, że chcesz iść rano. 

Syn: no tak jakoś. 

Mama: ...a  wiem! odpust i nie chcesz iść na sumę, bo za długo trwa. 

Syn: no można tak to ująć. Nawet „kul” kapujesz. 

Mama: nie ma mowy, jak zawsze chodzimy razem, to i na odpust pójdziemy razem. 

Syn: dobrze, już dobrze. Ale coś za coś. Ja z wami na Mszę, ale po „poginam” ok? 

Mama: co poginasz? 

Syn: no znikam z kumplami. 

Nagle odzywa się tata siedzący przed telewizorem i oglądający osiemnasty mecz ME: możecie 

się trochę uciszyć. Nie dość, że nie słyszę co gada szpaku, to zagłuszacie 50 tyś kibiców. 

Mama: kiedy to wariactwo się skończy? 

Tata: 1 lipca cha cha. Ale wiesz kochanie, mam dla ciebie wspaniałą wiadomość. 

Mama: co ? 

Tata: zaraz po piłce, rozpoczyna się olimpiada. 

Mama: ja też mam dla ciebie wiadomość. 

Tata: słucham. 

Mama: kupuję namiot i skrzynkę wody gazowanej. 

Tata: co???? 

Mama: od jutra wyprowadzam się na ogród. 

 

Niedziela po sumie odpustowej: 

Córka: tato kup mi tę lalkę. 

Tata: to nic nie warte po pierwsze z Chin, a po drugie na budzie odpustowej. 

Córka: mamo kup mi tę lalkę. 

Mama: tata nigdy nie ma racji, ale tym razem jakimś cudem ma. W odpust cuda się zdarzają. 

Mam inny pomysł. 

Córka i Tata równocześnie: jaki ? 

Mama: kupimy piłkę, damy tacie i zamiast siedzieć przed telewizorem będzie sobie na podwór-

ku grał. Wyjdzie mu to na zdrowie. 

Tata: zwariowałaś! ja padnę po 5 minutach. 

Mama: a widzisz jak to łatwo siedzieć na kanapie, dogadywać, i śmiać się z tych co grają. 

 

Cała rodzinka jeszcze trochę pospacerowała i powolutku udała się do babci na rosół, kluski, 

modro kapusta, rolada i szpajza. 

Dzisiaj Uroczystość odpustowa ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Suma odpustowa o godz. 11:00. 

Mszy św. o 18:00 nie będzie. Nieszpory o 15:00. Kolekta na cele parafii. Witamy w naszej parafii o. fran-

ciszkanina z Góry św. Anny. oraz 2 ks. diakonów z naszego seminarium. 

 

W poniedziałek o 18:00 Msza św. za naszych zmarłych parafian. Po Mszy pójdziemy procesją na cmen-

tarz, gdzie będziemy się modlili za wszystkich zmarłych parafian. 

 

W środę Msza św. szkolna o godz. 17:00. 

 

W czwartek Msza św. o godz. 7:00. 

 

Przyszła niedziela to Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Nieszporów w kościele nie będzie, 

ale zapraszamy do naszej salki katechetycznej, gdzie s. Celestyna Mańczyk z grupą swojej młodzieży 

z Kamienia Śl. przedstawi spektakl „Różaniec Matki”. Początek o godz. 17:00. Kolekta na cele naszej 

parafii. 

 
Bóg zapłać wszystkim, którzy uczestniczyli w procesjach Oktawy Bożego Ciała. 

 

W sobotę o 15:00 spotkanie ministrantów i marianek przy ognisku. 

 

W sobotę i niedzielę pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górę św. Anny. Wyjazd pielgrzymki 

rowerowej o godz. 6:30. 

 

W sobotę 30 czerwca, odbędzie się pielgrzymka do Lichenia. Koszt 50 zł. Wyjazd o godz. 5:00. Zapisy  

w zakrystii (należy podać imię, nazwisko, adres i nr pesel). 

 
Ofiara złożona na zakup opału na sezon zimowy wyniosła 4.140 zł i 4 €. Bóg zapłać! 

 

Zaproszenia: 
- święto młodzieży na Górze św. Anny: 16. - 21.07. 

- błogosławieństwo pojazdów: 28.07. 

- parafialna adoracja Najświętszego Sakramentu: 30.07. 

- pielgrzymka z Opola na Jasną Górę: 30.07 - 04.08. 

- pielgrzymka na Górę św. Anny, na obchody Aniołów Stróżów: 24 - 27.08. 

- gminne dożynki (w tym roku w naszej parafii): 16.09. 

 

Do nabycia: Gość Niedzielny i Mały Gość, książeczki Droga do nieba, śpiewniki fatimskie. 

 

Na stoliku, z tyłu kościoła są teksty Ewangelii. Proszę nie zabierać ich do domów, są przeznaczone do 

czytania i rozważania w kościele. 

 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony parafialnej www. Do zobaczenia m.in. zdjęcia z przygotowań 

do Bożego Ciała, procesji i ministranckiego popołudnia tego dnia, są też zdjęcia z odpustowej dekoracji 

naszej świątyni. Dziękujemy wszystkim, którzy tam zaglądają. 

 

Spotkanie „Zasady udzielania pomocy w różnych przypadkach”, 17.06.2012 godz. 16:00 w salce para-

fialnej. 

 
Gorące podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania 

i uświetnienia uroczystości odpustowej w naszej parafii. 

 

Bóg zapłać panom za omiecenie ścian kościoła z pajęczyn. 

 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Elżbiecie Sowicz, p. Joachimowi Świerc, 

p. Gertrudzie Bonk, p. Hildegardzie Mocny i p. Hildegardzie Szydłowskiej składamy jak najserdecz-

niejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Pluderskiej: Marię Kampa, Małgorzatę Kampa, Annę 

Janus i Janinę Kruk. Bóg zapłać! 
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