
Porządek Nabożeństw 

od 30.06. do 07.07.2013 r. 

 

Niedziela 30.06. XIII Zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für ++ Eltern Maria u. Teodor, Schwester Krystyna, Schwäger Ernest u. Otton, 

++ Lucjan u. Norbert, ++ aus Verwandtschaft 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 W int. parafian 

16:00 Nabożeństwo misyjne z przywitaniem pielgrzymów 

18:00 W int. teścia o siłę ducha i Boże bł. oraz w int. żony o pomyślne rozwiązanie 

 

Poniedziałek 01.07. 
  8:00 Za + Matyldę Schnabel - w miesiąc po śmierci 

 

Wtorek  02.07. 
18:00 W int. ks. Piotra o łaskę zdrowia i cierpliwość 

 

Środa  03.07.  św. Tomasza, Ap., św. 
18:00 Za + syna Patryka Przybył w 5 r. śm., ++ z pokr. i dusze opuszczone 

 

Czwartek  04.07.  I miesiąca 

17:00 Godzina Święta 

18:00 Za + żonę i matkę Marię, ++ z pokr. Szmatłoch i Maniera 

 
Piątek  05.07. I miesiąca 

  7:30 W int. chorych 

17:30 Różaniec za młodych 

18:00 Za + matkę Elżbietę Mańczyk w 1 r. śm. oraz jej + męża Zygfryda Mańczyk 

 

Sobota  06.07.  I miesiąca; bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz., wsp. 

  8:00 Za + męża i ojca Reinholda Czupała w r. śm., jego rodziców Waleskę i Franciszka, 

rodziców Gertrudę i Jana Walaszek, o. Krystiana, 2 braci oraz ++ z pokr. 

14:00 Do Op. Bożej przez wst. MB z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 

i zdrowie dla Anny Muc z ok. 80 r. ur., za + męża oraz o bł. Boże w rodzinach dzieci 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za wst. św. Piotra o bł. Boże i zdrowie dla wędkarzy PZW Kolonowskie i ich rodzin 

oraz o radość wieczną dla ++  

 

Niedziela 07.07.  XIV Zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Do Bożej Op. przez wst. MB z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 

w rodzinie Marianny i Patryka Budny 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za +matkę Stefanię w 6 r. śm., ojca Bolesława w 12 r. śm., ++ teściów Agnieszkę 

i Józefa, ++ pokr. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 

17:15 Nabożeństwo misyjne 

18:00 Za ++ rodziców Łucję i Teodora, + brata, ++ teściów, dziadków, krewnych i dusze 

w czyśćcu cierpiące 

 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Ku wolności wyswobodził nas Chrystus (Ga 5,1) 

 

Wolność jest jednym z najcenniejszych darów, jakie otrzy-

maliśmy od Boga. Ona nas upodabnia do Niego. Wszystko 

jednak sprowadza się do właściwego jej wykorzystania. 

Jeśli zostaje źle wykorzystana, tracimy ją, a jej odzyskanie 

często staje się, po ludzku sądząc, niemożliwe. 

Człowiek wolny posiada skrzydła i może się dzięki nim 

wzbić na dużą wysokość, zyskuje w ten sposób coraz 

większą przestrzeń wolności. Jeśli jednak źle wykorzysta 

skrzydła wolności, to je uszkodzi i wtedy zostanie mu zie-

mia pod stopami. Wielu zostaje zniewolonych, by z tej 

niewoli mogli żyć inni. To są nałogi: alkohol, tytoń, narko-

tyki, media, telefony – rzeczy, z których żyją producenci i 

sprzedawcy. To są uzależnienia od ludzi bogatych, moc-

nych, mających władzę. Na wszystkich uzależnieniach inni zarabiają. Zależy im 

więc na tym, by uzależnionych było wielu – im więcej, tym większe zyski. 

Święty Paweł pisze: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1). On bo-

wiem przyniósł moc potrzebną do zerwania wszystkich zniewalających linek, jaki-

mi posługują się ci, którzy ograniczają wolność. Syn Boga przybył na ziemię, by 

przywrócić wolność wszystkim zniewolonym. Może to uczynić przy pomocy łaski, 

która daje człowiekowi moc, by zerwał ze zniewoleniem. 

Słowa Pawła o wolności, którą przyniósł Chrystus, są pełne nadziei. Komu na niej 

zależy, skorzysta z szansy życia w świecie wolności już tu, na ziemi. Można bo-

wiem być nawet zewnętrznie zniewolonym przez układy i sytuacje, przez otoczenie 

i prawo, ale zachować wolność ducha i mieć skrzydła wolności mocne, by szybo-

wać ponad to, co decyduje o zniewoleniu zewnętrznym. Mówi o tym Jezus, który 

przybity do krzyża, czyli zewnętrznie zniewolony, duchowo był wolny i potrafił 

tego swego wolnego ducha oddać w ręce Ojca.  

Ten, kto się spotyka z Chrystusem, poznaje smak i wartość wolności. Błogosławie-

ni, którzy umieją wykorzystać wolność tak, jak tego oczekuje Bóg. 

Na podstawie: ks. Edward Staniek, Ku wolności 

 

SENTENCJA TYGODNIA: św. Augustyn z Hippony: Pracuj tak, jakby wszystko 

zależało od ciebie, ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga.  



PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 

Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Brazylii, zachęcił wszystkich mło-

dych chrześcijan do stawania się uczniami i misjonarzami Ewangelii. 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 

Aby na całym kontynencie azjatyckim otwierały się drzwi przed posłańcami Ewangelii. 

 

W lipcu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

  07.07. Róża 8 - p. Gizela Zajonc 

  14.07. Róża 9 - p. Maria Kruk 

  21.07. Róża 10 - p. Rosilda Pawlik 

  28.07. Róża 11 - p. Krystyna Swoboda 

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

Nasza wartość 

Dobrze znany mówca rozpoczął seminarium trzymając w ręku dwudziestodolarowy bank-

not. Do dwustu osób na sali skierował pytanie: 

– Kto chciałby dostać ten banknot? 

Ludzie zaczęli podnosić ręce. Spiker powiedział: 

– Mam zamiar dać ten banknot jednemu z was, ale najpierw pozwólcie że coś zrobię… 

– i zaczął miąć banknot. Pokazał zgnieciony banknot i zapytał: – Kto w dalszym ciągu to 

chce? 

Ręce znowu się podniosły... 

– A gdybym zrobił to? – zapytał mówca.... i rzucił banknot na ziemię. Podeptał go butami 

i podniósł – był pomięty i brudny... 

– A teraz kto chce te pieniądze? 

Ręce podniosły się po raz trzeci!!! 

– Moi przyjaciele, odebraliście bardzo cenną lekcję. Nie ma znaczenia, co zrobiłem z tym 

banknotem. Ciągle chcieliście go dostać, ponieważ 

nie zmniejszyłem jego wartości. To jest wciąż warte dwadzieścia dolarów!!! 

Wiele razy w życiu jesteśmy powaleni na ziemię, zmięci i rzuceni w błoto przez decyzje, 

które kiedyś podjęliśmy i okoliczności, które stanęły nam na drodze. Czujemy się przez to 

mniej wartościowi. Ale to nie ma znaczenia, co się stało i co się jeszcze stanie... TY nigdy 

nie stracisz swojej wartości: brudny czy czysty, zmięty czy w dobrej formie, jesteś ciągle 

bezcenny dla tych, którzy cię kochają. 

Wartość naszego życia nie wynika z tego co robimy, ani nie zależy od tego, kogo znamy, 

lecz kim jesteśmy! 

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

Na wesoło 

Pewien proboszcz otrzymał list, w którym było tylko jedno słowo: „Idiota”. Najbliższej 

niedzieli nie omieszkał odczytać listu z ambony i skomentować: 

– Otrzymuję wiele listów od ludzi, którzy zapominają je podpisać, lecz ten jest pierwszy, 

który ktoś podpisał, ale zapomniał napisać treść. 

 

Nowy ksiądz proboszcz objął parafię znajdującą się obok wielkiego cmentarza. Ksiądz 

dziekan składa życzenia nowemu proboszczowi: 

– Myślę, że księdzu uda się jakoś ożywić tę parafię. 

Jeden z obecnych księży komentuje półgłosem: 

– Takie rzeczy to tylko Pan Jezus potrafił. 

Dzisiaj niedziela XIII zwykła. Gościmy naszego byłego ks. prob. Joachima Pohl wraz z ks. 

pochodzącym z Peru. Kolekta na potrzeby Ich Misji. Nabożeństwo misyjne z powitaniem 

pielgrzymów o godz. 16:00. 

O 6:30 wyjazd rowerzystów na Górę św. Anny, na pielgrzymkę mężczyzn i młodzieńców. 

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

Dzisiaj po każdej Mszy Św. będzie możliwość zwiedzenia wystawy obrazów autorstwa Karola 

Panka, przyjaciela naszego ks. proboszcza. Zapraszamy do naszego muzeum! Kolping. 

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

Dzisiaj o godz. 15:00 w salce spotkanie Margaretek 

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

O. Adamowi składamy serdeczne podziękowania za posługę w naszej Wspólnocie. Bóg za-

płać! 

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

I czwartek miesiąca. Godzina Święta o godz. 17:00. Zapraszamy! 

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

I piątek miesiąca. O godz. 7:00 Msza św. w int. naszych chorych z modlitwą do NSPJ. Od 

godz. 8:00 odwiedziny chorych w domach. W sobotę od 9:00 na ulicach: Kościuszki, Hara-

szowskie i Pluderska. 

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

I sobota miesiąca. Nabożeństwo Maryjne o godz. 17:00 

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

Przyszła niedziela XIV zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na Kurię i Seminarium w Opolu.  

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

- 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. 

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

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

jugorie. Szczegóły w gablotce. 

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

Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy i wykonane prace. 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny i Mały Gość 

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

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

Muszkiet, zam. Łaziska (zap. III); Justyna Kołodziej, zam. Jemielnica i Piotr Klisz, 

zam. Kolonowskie (zap. III). 

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

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Annie Muc i p. Magdalenę Gomo-

luch, składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Tulipanowa: Katarzynę Wacławczyk, Rena-

tę Bonk, Barbarę Bonk oraz z ul. Krzywej: Teresę Spałek. Bóg zapłać! 

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

 

Pracownikom oświaty, uczniom i studentom 

życzymy błogosławionego i pięknego czasu wakacji! 

27/2013 


