
Porządek Nabożeństw 

od 11.08. do 18.08.2013 r. 

 

Niedziela 18.08.  XX zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für ++ Mutter Elżbieta Leja anlässlich des Geburtstages, Vater Paweł, Onkel Józef u. ++ aus 

der Verwandtschaft 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 O Boże bł. i zdrowie w rodzinie oraz bł. Boże w pracy dla Pomocników 

14:00 Msza św. i ślub: Joanna Skowronek i Piotr Muszkiet 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za + męża Krzysztofa Zajonc w r. śm., + wnuka Mateusza Zajonc, ++ ciocię Franciszkę, 

Jana Lisok, teściów Augustyna i Martę Zajonc, rodziców Alojzego i Franciszkę Mlynek, 

dziadków Bartłomieja i Emę Mlynek, Tomasza i Józefinę Dikta oraz dusze opuszczone 

 

Poniedziałek 19.08. 
  6:30 ……………………………..…… 

 

Wtorek  20.08. św. Bernarda, opata i doktora, wsp. 

18:00 Za + matkę w rocznicę śmierci, ++ ojca, brata, teścia, pokr. 

 

Środa  21.08.  św. Piusa X, papieża, wsp. 

  8:00  Za + męża i ojca Leona w 1 r. śmierci, ++ jego rodziców, dziadków, ojca, pokr. i dusze  

w czyśćcu cierpiące 

19:00 Nabożeństwo z pielgrzymami 

 

Czwartek  22.08.  NMP Królowej, wsp. 

  7:00 ………………………………... 

 

Piątek  23.08. 

11:00  Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za 25 lat związku małżeńskiego Ireny i Józefa Ziaja, 

oraz o Boże bł. w rodzinach Ziaja i Wacławczyk 

17:30 Różaniec za młodych 

18:00 Do Bożej Op. o dary Ducha Św, bł. Boże, opiekę MB, zdrowie dla syna Stefana Kruk z ok. 

18 r. urodzin 

 

Sobota  24.08. św. Bartłomieja, Apostoła, święto 

  8:00 Za + matkę Katarzynę w r. śmierci, ++ ojca Piotra, męża Tadeusza , ++ z rodzin Schatton, 

Szydłowski 

14:00 Chrzest Adam Krzysztof Miemiec 

15:00 W int mieszkańców Kolonowskiego z ok. 40 rocznicy nadania praw miejskich 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + Leona Rokita w 1 r. śmierci 

 

Niedziela 25.08.  XXI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für ++ Mutter Róża Smieskol anlässlich des Geburtstages, Vater Franciszek u. Vater Jerzy 

Wałaszek u. ++ aus der Verwandtschaft 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie z ok. 

1 r. ślubu Magdaleny i Piotra 

17:15 Nieszpory 

18:00 Do Anioła Stróża z prośbą o opiekę, Boże bł. zdrowie dla rocznego dziecka Oliwera Czupała 

oraz o Boże bł. w rodzinie i w rodzinach chrzestnych 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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37. Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 

W tych dniach z różnych rejonów 

naszej diecezji wyrusza ku Jasnej 

Górze 37. Piesza Pielgrzymka Opol-

ska. W Roku Wiary jest ona szcze-

gólną okazją do przeżycia  

rekolekcji w drodze oraz pogłębie-

nia doświadczenia Kościoła, także  

w jego diecezjalnym wymiarze, co jest możliwe m.in. dzięki nawiedze-

niu po drodze naszych diecezjalnych sanktuariów w Kamieniu Śląskim  

i na Górze Świętej Anny. Ci, którzy mimo szczerych chęci nie mogą 

pójść na pielgrzymkę, zaproszeni są do pielgrzymowania duchowego. 

Wyraża się ono modlitewną łącznością z pielgrzymami w dniach ich  

wędrówki poprzez – o ile to możliwe – obecność na Mszy św. i odmó-

wiony Różaniec oraz przez podejmowanie dobrowolnych umartwień  

w łączności z trudem pielgrzymim. Wierni mogą też towarzyszyć piel-

grzymom przez codzienne audycje radiowe i bezpośrednie przekazy  

z drogi pielgrzymiej realizowane przez Radio Plus Opole (częstotliwość 

Opole 107,9) oraz śledząc serwis internetowy Pielgrzymki przygotowany 

przez opolską redakcję Gościa Niedzielnego: http://opole.gosc.pl/

Pielgrzymka-opolska. 

W sobotę 24 sierpnia Biskup Opolski zaprasza nie tylko pieszych piel-

grzymów z całej diecezji na Jasną Górę. Podczas Mszy św. koncelebro-

wanej o godz. 11.00 na szczycie jasnogórskim zakończy  

Pielgrzymkę i wraz z obecnymi tam kapłanami i wiernymi będzie prosić 

o błogosławione jej owoce w życiu naszych rodzin i całego  

Kościoła.  

 

SENTENCJA TYGODNIA: św. Jan Bosko: Uprzejmość w mowie,  

w działaniu, w uprzedzaniu zyskuje wszystko i wszystkich. 

http://opole.gosc.pl/Pielgrzymka-opolska
http://opole.gosc.pl/Pielgrzymka-opolska


Banknot: 

Dobrze znany mówca rozpoczął seminarium trzymając w ręku dwudziestodolarowy 

banknot. 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 buta-

mi 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 20 $!!! 

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

zje, 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 sta-

nie… 

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! 

Jesteś wyjątkowy! Nigdy o tym nie zapomnij! Licz swoje błogosławieństwa, nie proble-

my! 

 

Jedność: 

Ojciec miał siedmiu wspaniałych synów. Ci jednak często kłócili się ze sobą, czasami 

dochodziło nawet do bójek. Bardzo cierpiało z tego powodu ojcowskie serce. Tym wię-

cej, że niektórzy źli ludzie chcieli ten brak jedności i zgody w rodzinie wykorzystać dla 

swoich celów. Przed śmiercią ojciec zwołał wszystkich synów do siebie. Położył przed 

nimi siedem metalowych prętów związanych ze sobą. Powiedział do nich:  

- Temu, który pierwszy z was zegnie te pręty dam tysiąc złotych dukatów.  

Podchodzili według starszeństwa i próbowali. Wytężali swoje siły, ale żaden z nich nie 

potrafił zgiąć tych metalowych sztab.  

- Ojcze! - zaczęli wreszcie wołać - przecież to nie jest możliwe!  

- Tego nie potrafi nikt w świecie!  

- To przechodzi ludzkie siły!  

- To jest możliwe! - powiedział zdecydowanie ojciec.  

Wstał z łoża, rozwiązał pręty i pomimo choroby i podeszłego wieku wygiął je jak, jak 

chciał, nie wkładając przy tym zbyt wiele wysiłku. Na koniec, kiedy odrzucił na bok 

ostatnią sztabę, powiedział:  

- Moje drogie dzieci! To winna być lekcja dla was. Z wami może się stać tak samo, jak 

z tymi prętami. Jak długo dla siebie będziecie życzliwi, tak długo nic złego wam się nie 

stanie. Póki będziecie razem, nikt was nie zwycięży. Kiedy jednak zerwiecie więzy  

rodzinne, wtedy każdy, bez większego wysiłku, potrafi was zniszczyć. 

Dziś niedziela XX zwykła. Kolekta na cele parafialne. 

—————————————————————————————— 

W środę o 19:00 nabożeństwo z pielgrzymami. 

—————————————————————————————— 

W czwartek o 7:00 Msza św. z pielgrzymami. 

—————————————————————————————— 

W sobotę o 15:00 Msza św. z okazji 40 - lecia nadania praw miejskich. 

—————————————————————————————— 

Przyszła niedziela XXI zwykła. Kolekta na cele parafii. Odpust w parafii Kielcza. 

—————————————————————————————— 

Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna po Mszach św. 

—————————————————————————————— 

- Piesza pielgrzymka na Górę św. Anny 30.08.-01.09. Zapisy na wyjazd autobusem u p. Marii 

Baron tel.77 4631813. Zapisy na w/w pielgrzymki w zakrystii 

—————————————————————————————— 

Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy i wykonane prace. Za wiele godzin pracy przy naprawie napę-

du naszych dzwonów. Troskę o otoczenie figury MB fatimskiej oraz klombów kwiatów na 

placu kościelnym. Za wywóz śmieci. Naszemu Caritas za organizację wyjazdu dla dzieci oraz 

przygotowanie bukietów kwiatów i ziół. Wszystkim, dzięki, którym powstał parking przed 

kościołem. Ofiara na opał wyniosła: 4.163 zł i 11.10 euro. 

—————————————————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny. W zakrystii do nabycia filmy religijne: o siostrze Faustynie,  

o kapłanie zajmującym się niepełnosprawnymi dziećmi, o Camino, Pismo św. 

—————————————————————————————— 

Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Monika Smandzich, zam. Kolonowskie  

i Dawid Jainta, zam. Staniszcze Wlk. (zap. II) 

—————————————————————————————— 

Na naszej stronie www. wiele informacji o parafii. W galerii, nowe zdjęcia z wycieczek do 

Wisły i Ustronia. 

—————————————————————————————— 

Tradycyjnie z środy na czwartek będziemy gościli pielgrzymów pieszej pielgrzymki na Jasną 

Górę, strumień Nyski. Ogromna prośba w ich imieniu o naszą tradycyjną gościnność wobec 

nich i przyjęcie w swoich domach. 

—————————————————————————————— 

Wyjazd do Wisły i Ustronia: 

- 19.08. - wyjazd dla wszystkich chętnych. Msza o 6:30. Wyjazd o 7:00. Koszt 58 zł. Opłacony 

jest przejazd, ubezpieczenie, wyciąg w dwie strony na Czantorię. W programie jeszcze: modli-

twa w kościele Dobrego Pasterza w Ustroniu-Polanie, pobyt pod skocznią w Wiśle Malince 

oraz na zaporze wodnej na rzece Wisła. Po południu ok. 2 godz. czasu wolnego. Zapisy  

w zakrystii. 

—————————————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Leonardzie Dudarewicz, p. Bene-

dyktowi Front, p. Kazimierzowi Kamer, p. Gerardowi Spałek, p. Hildegardzie Świerc,  
p. Franciszkowi Machnik oraz p. Małgorzacie Spałek składamy jak najserdeczniejsze życze-

nia. 

—————————————————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Kolejowa: Sylwię Hajduk, Alinę Sandorską  

i Danutę Nowicką oraz z ul. Ks. Czerwionki: Barbarę Mordyńską. Bóg zapłać! 

 

Ugośćmy z serca pielgrzymów. Przez modlitwę łączmy się z nimi duchowo. 

34/2013 


