
Porządek Nabożeństw 

od 16.06. do 23.06.2013 r. 

 

Niedziela 16.06. XI Zwykła 

  7:00 Różaniec 

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

mutter Maria u. Gesundheit anlässlich des Geburtstages, u. + Ehemann Antoni 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za ++ matki Wiktorię i Johannę, siostrę Anielę, rodziców Gertrudę i Leona, szwa-

gierkę Elżbietę, szwagrów Ernesta i Eryka, ++ pokr. 

17:15 Nieszpory 

18:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. w rodzinie z ok. r. ślubu 
 

Poniedziałek 17.06. św. brata Alberta, wsp. 

18:00 Za + Matyldę Schnabel - zam. od sąsiadów 
 

Wtorek  18.06. 
18:00 Za + męża i ojca w r. śmierci, ++ rodziców, teściów i z rodziny 
 

 Środa  19.06. 
17:00 Za + męża Marka Buchacz z ok. 6 r. śmierci ++ ojca, dziadków Buchacz, Gałeziok, 

Ziaja, koleżankę Gabrielę, ++ pokr. 
 

Czwartek  20.06. św. Alojzego Gonzagi, zakonnika, wsp. 

11:00 Msza i ślub: Anna Dreja i Marcin Bednorz 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. zdrowie w rodzinie i w rodzi-

nach dzieci 
 

Piątek  21.06. NMP Opolskiej, wsp. 

17:30 Różaniec za młodych 

18:00 Za wst. MBNP do Bożej Opatrzności z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą 

opiekę i błogosławieństwo w rodzinie 
 

Sobota  22.06. 
  8:00 Za + syna Pawła Mańczyk w 3 r. śmierci oraz wszystkich ++ z rodzin Mańczyk i Żak 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 1. Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, 

zdrowie z ok. 35 r. ślubu oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci 

 2. Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie dla matki 

Gertrudy z ok. 88 r. urodzin 
 

Niedziela 23.06. XII Zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 …………………….. (Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Dziękując Najwyższemu Kapłanowi za sakrament kapłaństwa, z prośbą o Boże bł.  

i opiekę MB kapłanów na każdy dzień dla ks. Piotra i księży pochodzących i pracują-

cych w naszej parafii z ok. rocznic święceń 

17:15 Nieszpory 

18:00 ……………………………….. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

25(1019) 16.06.2013 – 23.06.2013 
 

Parafia 

 

  Zmieniają się czasy. Ludzie przychodzą i od-

chodzą. Kościół trwa! Trwa ten przez duże K – du-

chowy, i ten przez małe k - materialny. Każde poko-

lenie wkłada swoją „cegiełkę” w utrzymanie para-

fialnej świątyni i wszystkich innych obiektów. Każ-

dy ksiądz stara się dbać o powierzone mu dobro. 

Parafianie i księża przychodzą i odchodzą, a zrobio-

ne sprawy pozostają i służą następnym pokoleniom. Dlatego, niezależnie co 

przyszłość przyniesie, co będzie ze mną, trzeba Nam na bieżąco o parafię dbać, 

jak i przyszłość planować. I o to ośmielam się prosić. 

Kolekty niedzielne przeznaczane są na różne cele ogólno - kościelne i diecezjal-

ne. Kolekty przeznaczone na cele parafii służą bieżącemu utrzymaniu parafii, 

opłaceniu wielu spraw (a to, każdy tego doświadcza, ciągle rośnie). 

W ostatnim czasie z kolekt tych m.in. opłacono: konserwację parafialnego busa, 

wymianę żarówek na ledowe, zakup mebli do kuchni na plebanii, malowanie 

klasztoru (3 tyś.), tablicę z historią parafii w wejściu do kościoła (2.6 tyś.). 

W planach na ten rok jeszcze jest: wymiana latarni przy wejściu na plac kościel-

ny, przegląd organów, całkowita wymiana schodów przy wejściu głównym, na 

mniej śliskie (koszt ok. 28 tys. zł.), malowanie salek katechetycznych, wymiana 

poduszek w ławkach świątyni. Nie wiadomo jeszcze, jakie będą koszty wywozu 

śmieci z cmentarza. 

W 2014 roku planowane jest malowanie wnętrza naszego kościoła (wstępny 

kosztorys to: 130 tyś - robocizna i 42 tyś zł. - materiały). 

  Za każdą ofiarę składaną na cele naszej parafii - Bóg zapłać. Za każdą 

wykonaną bezinteresowną pracę (każda jest wielka i potrzebna) – Bóg zapłać. 

Na cele parafii, ofiary można składać w niedzielnych kolektach na ten cel prze-

znaczonych, jak również na parafialne konto: 

BS Kolonowskie: nr 28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 

Wpłacając na konto należy dopisać cel, na jaką z wyżej wymienionych planowa-

nych prac, zostaje dokonana wpłata. 

                  ks. Piotr 

 

SENTENCJA TYGODNIA: kard. Stefan Wyszyński: „Był las, nie było Nas. 

Będzie las nie będzie Nas”. 



Głupi to grzech ta zazdrość, same zgryzoty z niego. Czy nie lepiej być życzli-

wym drugiemu ? 

  W Ameryce był rolnik co miał dwadzieścia byków. Przyszedł do niego 

inny, co miał tylko byków osiemnaście. Pogadali ze sobą. Rozmowa była by-

cza. Mieli wspólne, bycze tematy. Kiedy ten co miał osiemnaście, szedł do swej 

chałupy, tak po drodze myślał. Muszę jaką krowę dokupić. Wie już dziecko, że 

z samego byka, młodego byka, nie będzie. A i ja chcę mieć dwadzieścia byków 

– rzekł do siebie, nic a nic nie zazdroszcząc. 

  Był we Francji taki człowiek co robił szampany. Nie te szampony do wło-

sów. Jak ktoś te włosy ma. Jak włosów nie ma to bogatszy jest, bo szamponu 

i grzebienia nie musi kupować. Ten z Francji robił takie szampany co do buzi 

się wlewa. Miał tego moc. Całe piwnice. Przyszedł do niego kolega co też robił 

szampany. Robił ich mniej, ale za to droższe. Obaj sobie pogadali. A mieli 

o czym, więc rozmowa była szampańska. Ten co miał mniej, a droższych tych 

szampanów poszedł do swej wili. Tak po drodze myślał. Fajnie, że on ma tań-

sze, bo ludzie na całym świecie kupują je przed Sylwestrem. No i zarobi na cały 

rok. A moje, droższe kupują, nowobogaccy, przez cały rok. I też zarobię. 

Uśmiechnął się do siebie, nie zazdroszcząc. 

  Był też Polak. Miał kury co niosły, złote jajka. Złote, bo 1 zł. jedno jajko 

kosztowało. Ekologiczne niby były. Tak, jak by ekologiczne z innej części ciała 

kury wychodziły, jak te nie ekologiczne. Polak mógł w jednym dniu mieć tych 

jajek tysiąc. Przyszedł do niego, kolega co też miał jajka. A, że mieli o czym 

gadać to rozmowa była jajcarska. Ale ten co przyszedł, miał tych jajek trochę 

mniej. Więcej jak dwa, a mniej jak tysiąc. Pogadali sobie. Rozmowa była jajcar-

ska. Ten co miał tych jajek więcej niż dwa, a mniej jak tysiąc poszedł do swego 

domu. Tak po drodze myślał. A myślał zazdroszcząc. Mogły by jemu, te tysiąc 

jajek każdego dnia, w każdym miesiącu, przez trzy lat tłuc się. W zazdrosnej 

promocji, jeszcze plus dwa lata, też mogły by mu się stłuc. Ot zazdrosny okrut-

nik. 

Każdy ma coś. Ten ma to, ktoś inny ma to. Nie ma co drugiemu zazdrościć, tyl-

ko cieszyć się z tego co się posiada. 

—–————–——————–—————–—————————––– 

KTOŚ, otrzymuje od życia o wiele więcej niż oczekuje. Wie on jednocześnie, że 

życie może być niezwykłe w każdym wieku – jeśli tylko oczywiście się tego 

chce. Mówi o swoich przygodach, ale zawsze mówi tylko to co chce powie-

dzieć. Wie, że są sprawy, o których lepiej nieraz nie mówić, by nie bu-

dzić ...zawiści. Opowiada zawsze z entuzjazmem, czy to o tarapatach czy sukce-

sach. Kiedy przywołuje swoje przygody, robi to z pasją i romantyzmem. Bywa, 

że czasem ubarwia swoje opowieści. Nigdy nie myli dumy z próżnością. Jego 

dusza jest równie wolna jak obłok na niebie, lecz odpowiada on za własne ma-

rzenia. Na drodze, którą wybrał z własnej nieprzymuszonej woli, musi przeby-

wać , które nie zawsze on wybiera. Budzić się o różnych porach, które zawsze 

są mu w smak. Rozmawiać z ludźmi, gdy myśli są daleko. Godzi się z pewnymi 

wyrzeczeniami. 

Dzisiaj niedziela XI zwykła. Druga kolekta na zakup opału do obiektów parafii na 

zimę. Opał zostanie zakupiony w miesiącu sierpniu. Nieszpory o 17:15. 

—–————–——————–—————–—————————–––——– 

W środę Msza św. szkolna o 17:00. 

—–————–——————–—————–—————————–––——– 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

—–————–——————–—————–—————————–––——– 

Przyszła niedziela XII zwykła. Dzień Ojca. Kolekta na cele parafii. Nieszpory 

o 17:15. 

—–————–——————–—————–—————————–––——– 

- Święto młodzieży na Górze św. Anny 22 - 27.07. 

- Piesza pielgrzymka na Jasną Górę 19 - 24 08. 

- Piesza pielgrzymka na Górę św., Anny 30.08. - 01.09. 

—–————–——————–—————–—————————–––——– 

Biblioteka czynna po Mszy św. niedzielnej o godz. 10:00. 

—–————–——————–—————–—————————–––——– 

Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

Parafia w Strzelcach Opolskich organizuje wyjazd w dniach od 31 lipca do 9 sierpnia 

do Medjugorie. Szczegóły w gablotce. 

—–————–——————–—————–—————————–––——– 

Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy, wykonane prace. Liczny udział w sumie i procesji 

odpustowej. Wszelkie zaangażowanie w przygotowanie Odpustu i ubogacenie liturgii. 

Trud włożony w przygotowanie i montaż tablicy z historią parafii. Za podpisy i popar-

cie akcji „Stop aborcji”. 

—–————–——————–—————–—————————–––——– 

Do stanu małżeńskiego pragną wstąpić: Joanna Skowronek, zam. Kolonowskie 

i Piotr Muszkiet, zam. Lędziny (zap. I); Justyna Kołodziej, zam. Jemielnica 

i Piotr Klisz, zam. Kolonowskie (zap. I) 

————–——————–—————–—————————–––——–—— 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej chaty - muzeum. Na parterze do zobaczenia 

bardzo wiele pięknych, pouczających eksponatów, mówiących o historii. Na piętrze 

wystawa obrazów i rzeźb, mówiących o przemijaniu. Autorem jest p. Karol Panek 

z Rudy Śl. Na zwiedzanie można umawiać się telefonicznie z p. Gerardem Mańczy-

kiem, tel. 506483544. Planowane jest też otwarcie muzeum, przez cały dzień, w jedną 

z niedziel. 

————–——————–—————–—————————–––——–—— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Józefowi Gajda, p. Elżbie-

cie Sowicz, p. Joachimowi Świerc, p. Gertrudzie Bonk i p. Hildegardzie Mocny, 

składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

—–————–——————–—————–—————————–––——– 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Różanej: Alinę Wójcik, Marię Gle-

goła, Kornelię Klisz oraz z ul. Tulipanowej: Teresę Pach. Bóg zapłać! 

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

Błogosławionego Dnia Pańskiego oraz całego tygodnia! 

25/2013 


