
Porządek Nabożeństw 

od 28.07. do 04.08.2013 r. 

 

Niedziela 28.07.  XVII Zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Do Bożego Miłosierdzia za + syna Marcina w 4 r. śm., jego + ojca i dusze w czyśćcu cier-

piące 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + męża i ojca Ericha w 22 r. śm., + matkę Łucję, poległego ojca, ++ rodziców Jana 

i Jadwigę, brata Pawła, bratową Adelajdę oraz ++ z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące 

 chrzest św.: Rayan i Nikol Swoboda 

17:00 Nieszpory z bł. kierowców i pojazdów 

18:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Ernesta Nowak w 13 r. śm., + syna Józefa Nowak, ++ rodzi-

ców Ignacego i Franciszkę Dyla, ++ teściów Albina i Wiktorię Nowak oraz ++ z obu stron 

 

Poniedziałek 29.07.  św. Marty, wsp. 

  8:00 Za ++ rodziców Annę i Romana, ojca Józefa, sąsiadkę Urszulę oraz ++ z pokr. 

 

Wtorek  30.07.   

  8:30 ……………………………..……………….. 

18:00 Za ++ Annę i Wilhelma, ++ Albinę i Józefa, męża Georga, brata Alfreda, ciocię Marię, 

szwagrów Reinholda i Józefa oraz ++ z pokr. 

 

Środa  31.07.  św. Ignacy z Loyoli, prezb, wsp. 

18:00  Za ++ rodziców Pawła i Franciszkę, dwóch braci , teściów, ciocię Albinę szwagierkę 

Elżbietę, trzech szwagrów, wnuka Patryka, zięcia Krystiana oraz ++ z pokr. 

 

Czwartek  01.08.  św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła, wsp. 

17:00 Godzina Św. 

18:00 Za + męża Gerharda w r. śm., rodziców Annę i Jana, dziadków, szwagierki, szwagrów 

oraz ++ z pokr. 

 

Piątek  02.08.   

  7:00 W int. chorych naszej parafii 

17:30 Różaniec za młodych 

18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski i prośbą o dalszą B. opiekę  

i zdrowie w rodzienie 

 

Sobota  03.08.   

  8:00 Za + męża i ojca w rocz. śm., jego ojca, ++ rodziców, brata i wnuka oraz ++ z pokr.  

i dusze w czyśćcu cierpiące 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ ojca i matkę w 10 r. śm , męża, siostrę, brata, szwagra, bratową, teściów, zięcia i ++ 

z pokr. 

 

Niedziela 04.08.  XVIII Zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 ……………………………..……………….. 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą w int. rodziny Pietrzyk, z ok. 15r. ślubu oraz w int. 

rodziców Pietrzyk i Pietruszka 

17:00 Nieszpory 

18:00 ……………………………..……………….. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

31(1025) 28.07.2013 – 04.08.2013 
 

Panie, naucz nas modlić się. (…) Ojcze nasz… 

Ewangelia dzisiejszej niedzieli pozwala nam zgłębić bogactwo  

modlitwy, którą powtarzamy często, nawet kilka razy dziennie. 

Weszła nam ona na tyle „w krew”, że rzadko jej odmawianiu towa-

rzyszy refleksja nad treścią próśb, z których się składa. Dziś za 

Apostołami zwracamy się do Chrystusa, by nauczył nas modlić się 

nie tylko ustami lecz rozumem i sercem, by pozwolił nam zrozu-

mieć na nowo potrzebę zwracania się do Boga słowami: Ojcze 

nasz... i obudził gotowość przyjmowania konsekwencji słów w niej 

zawartych na co dzień.  

Ojcze nasz… Jakie znaczenie ma dla mnie słowo „nasz”? Czy 

wiem, że oprócz mnie są ludzie, dla których On też jest Ojcem, 

więc oni są moimi braćmi i siostrami w wierze? …któryś jest  

w niebie… Czy wiem, że moje miejsce też jest właśnie tam, przy 

Nim? …święć się imię Twoje… Czy jestem głosicielem świętości 

Bożego Imienia przez moją codzienność? ...przyjdź królestwo 

Twoje… Co ja robię, by to Królestwo rzeczywiście się objawiało? 

…bądź wola Twoja… Czy łatwo mi zgodzić się z wolą Bożą, gdy 

ona nie odpowiada mojemu pomysłowi na życie? …Chleba nasze-

go powszedniego… Czy widzę tych, którzy chleba nie mają a go 

potrzebują? Czy jestem przedłużeniem Bożych rąk podających 

chleb i miłość? …i odpuść nam nasze winy… Czy ufam w Boże  

miłosierdzie? …jako i my odpuszczamy… Czy traktuję te słowa 

poważnie, czy liczę na to, że Bóg nie potraktuje ich dosłownie? … 

i nie wódź nas na pokuszenie? Czy proszę Boga o łaskę przeszka-

dzania mi w popełnianiu grzechów? …ale nas zbaw ode złego… 

Czy idę przez życie za Chrystusem drogą zbawienia? …Amen… 

Tak niech się stanie…  



 Porządek adoracji 

 (wtorek, 30 lipca) 

   9:00 Opolska, Leśna, Prosta 

 10:00 Róże, DFK, Bractwo św.  

Józefa 

 11:00 Ks. Czerwionki, Topolowa 

 12:00 Stare i Nowe Osiedle 

 13:00 Haraszowskie 

 14:00 Bendawice i Kościuszki 

 15:00 Indywidualna 

 16:00 Szkolna, Fabryczna, Krzywa, 

Nowa, Kolejowa 

 17:00 Indywidualna z błogosławień-

stwem sakramentalnym 

—————————————————————— 

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 

 Aby rodzice i wychowawcy pomagali nowym pokoleniom wzra-

stać mając prawe sumienie i zgodnie z nim żyjąc. 

 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 

 Aby Kościoły partykularne kontynentu afrykańskiego, wierne 

przesłaniu ewangelicznemu, przyczyniały się do budowania pokoju 

i sprawiedliwości. 

 

W sierpniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie 

różańcowej. 

 04.08.  Róża 12 p. Manfred Ullmann 

 11.08.  Róża 01 p. Teresa Obst 

 15.08. Róża 02 p. Anna Bock 

 18.08. Róża 03 p. Inga Muc 

 25.08. Róża 04 p. Hildegarda Czupała 

Dzisiaj niedziela XVII zwykła. Kolekta przeznaczona jest na cele parafii. 

Bóg zapłać! 

O godz. 17:00 błogosławieństwo kierowców i pojazdów. Zachęcamy do 

złożenia ofiary dla misjonarzy z diecezji opolskiej (1 gr za każdy bezwy-

padkowo przejechany kilometr). 

—————————————————————————————— 

We wtorek w naszej parafii odbędzie się całodzienna Adoracja Najświęt-

szego Sakramentu. Zachęcamy do udziału! 

—————————————————————————————— 

Pierwszy czwartek miesiąca, Godzina święta o 17:00. 

—————————————————————————————— 

Pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny chorych od godz. 8:00 na wszyst-

kich ulicach. 

—————————————————————————————— 

Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. 

—————————————————————————————— 

Przyszła niedziela XVIII zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na cele 

kurii i seminarium. 

—————————————————————————————— 

- Piesza pielgrzymka na Jasną Górę 19-24.08. 

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

Zapisy na w/w pielgrzymki w zakrystii! 

—————————————————————————————— 

Wyjazd do św. Anny w Oleśnie 29.07. br. o godz. 15:00 z parkingu przed 

kościołem. Koszt: 15 zł/osoba. 

—————————————————————————————— 

Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy i wykonane prace. 

—————————————————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny i Stadt Gottes 

—————————————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Anieli Łucarz 

oraz p. Józefowi Baron, składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

—————————————————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Krzywej: Monikę Wons 

oraz z ul. Prosta: Gizelę Nocoń, Marię Schatton i Dorotę Jędrzejewską. 

Bóg zapłać! 

 

Dobrego i błogosławionego tygodnia! 

31/2013 


