
Porządek Nabożeństw 

od 27.07. do 03.08.2014 r. 

 

Niedziela 27.07. XVII Zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Do Bożego Miłosierdzia z podz. za opiekę, z prośbą o Boże bł. i zdrowie z ok 80 r. urodzin 

Anny Sławińskiej oraz z ok 60 r. urodzin córki Haliny 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 W int. córki Nicol z ok. przyjęcia I komunii św. oraz o Boże bł., dar pobożności i zdrowie dla 

całej rodziny 

17:00 Nabożeństwo z poświęceniem pojazdów 

18:00 …………………….. 

 

Poniedziałek 28.07. 

  8:00 Za ++ rodziców Marię i Franciszka, brata Joachima, siostrę Annę, szwagra Alojza oraz ++ 

z pokr. 

 

Wtorek 29.07. św. Marty, wsp. 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., wstawiennictwo MB o dar zdrowia z ok. 40 r. 

ur.  

 

Środa  30.07.  

  8:00 Za ++ rodziców Annę i Wilhelma, Albin i Józefa, męża Georga, brata Alfreda, ciocię Marię, 

szwagrów Reinholda i Józefa oraz ++ z pokr. 

11:00 Msza św. ślubna: Patrycja Beza i Dariusz Laskawiec 

 

Czwartek 31.07. św. Ignacego Loyoli, wsp. 

17:45  Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ rodziców Pawła i Franciszkę, 2 braci, teściów, ciocię Albinę, wnuka Patryka, zięcia Kry-

stiana, 3 szwagrów, szwagierkę Elżbietę oraz ++ z pokr. 

 

Piątek  01.08. I miesiąca; św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dra K., wsp.  

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za + ojca Jerzego w r. ur., matkę Elfrydę, ++ dziadków oraz ++ z pokr. 

 

Sobota  02.08. I miesiąca 

  8:00 Za ++ rodziców Jana i Gertrudę w ich r. śm., męża Reinholda, teściów Waleskę i Franciszka, 

braci Eryka i Józefa, o. Krystiana, dziadków oraz ++ z pokr. 

14:00 chrzest: Patrycja Maria Ebelt 

15:00 Do Bożej Op. za wstaw. NS Maryi dziękując za wszystkie łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą 

z ok. 50 r. ur. Katarzyny 

—–—————————————–—–———————————— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 1. Do Bożej Op. Przez wstaw. MB z podz. za łaski i dar życia zakonnego, z prośbą o dalszą 

opiekę, bł. i wytrwałość z ok. 25 r. ślubów zakonnych s. Eleonory Cichoń 

 2. Za + Norberta Spałek w m-c po śm. 

 

Niedziela 03.08. XVIII Zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 …………………….. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie z ok. 70 r. ur. 

Gintra Smieszkoł 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 Msza św. w int. Rocznego dziecka: Livia Karolina Bryłka oraz o Boże bł. w rodzinie 

 chrzest św.: Luis John Lisson 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

30(1077) 27.07.– 03.08. 2014 
 

 

Refleksja 

 

„Każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem 

królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodzi-

ny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe 

i stare”. 

Jak często wracasz myślami do przeszłości? Dzie-

ciństwo, w którym na podwórku byliśmy zdolni 

zrobić coś z niczego… Szkoła, w której nauczyciel 

budził respekt u największych łobuzów… Sponta-

niczne spotkania z sąsiadami wynikające z tego, że 

mieliśmy więcej czasu… Praca zanurzona w atmos-

ferze mniejszej nerwówki. Mówiąc krótko: „Kiedyś 

było lepiej”. Wydaje się, że to powiedzenie spraw-

dza się także, gdy popatrzymy na wiarę. Gdzie są 

dzisiaj te tłumy na majówkach i procesjach? Gdzie 

się podziała bojaźń Boża? 

Jeśli się tak rzeczy mają, to może warto wkładać cały wysiłek, aby ocalić to, 

co nam zostało? Czy jednak w ten sposób nie patrzymy za bardzo do tyłu, 

w przeszłość? Czy dzisiaj nie ma pośród nas dobra, którego możemy nie za-

uważyć, jeśli będziemy „konserwować”, to co mamy od dawna? Przeszłość 

jest „inwestycją Pana Boga”. On liczy na to, że będziemy umieli pomnażać 

to, co dobre, a jednocześnie nie zaniedbamy znaków działania Ducha Święte-

go wokół nas. 

„Za każdym razem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną 

świeżość Ewangelii, pojawiają się nowe drogi, twórcze metody, inne formy 

wyrazu, bardziej wymowne znaki, słowa zawierające nowy sens dla dzisiej-

szego świata” – niech te słowa papieża Franciszka zainspirują nas do łączenia 

tego, co stare z tym, co nowe.   

 

Sentencja tygodnia: Benedykt XVI: Nie pomaga nam rozcieńczanie wiary, 

lecz jedynie przeżywanie jej całkowicie w naszym dniu dzisiejszym. 



Porządek adoracji  

(środa, 30 lipca)  

9:00 Opolska, Leśna, Prosta  

10:00 Róże, DFK, Bractwo św. Józefa  

11:00  - ślub - 

12:00 Ks. Czerwionki, Topolowa  

13:00 Stare i Nowe Osiedle  

14:00 Haraszowskie  

15:00 Bendawice i Kościuszki  

16:00 Szkolna, Fabryczna, Krzywa, Nowa, Kolejowa  

17:00 Indywidualna z błogosławieństwem sakramentalnym  

—————————————————————— 

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 

Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia domów z powodu przemocy, znaleźli 

wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były chronione. 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 

Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynen-

tu. 

 

W sierpniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej.  

  03.08. Róża 11 - p. Krystyna Swoboda 

  10.08. Róża 12 - p. Manfred Ullmann 

  15.08. Róża 1 - p. Teresa Obst 

  17.08. Róża 2 - p. Anna Bock 

  24.08. Róża 3 - p. Inga Muc 

  31.08. Róża 4 - p. Hildegarda Czupała 

—————————————————————— 

Na wesoło 

W trakcie wakacyjnego wyjazdu do Ziemi Świętej pielgrzymom zaproponowano 

pływanie łodzią po Jeziorze Galilejskim za 100 dolarów. 

- To strasznie dużo - dziwi się zbulwersowany turysta. 

- Owszem, ale to przecież po tym jeziorze Jezus piechotą chodził! 

- Nie dziwię się… przy takich cenach! 

 

Do biura podróży przychodzi klient i mówi: 

- Mam 50 euro. Chciałbym za to jakieś niedrogie wczasy, ale żeby na miejscu była 

biblioteka, bilard, basen, siłownia, sauna, a w pokoju - telewizor, komputer i kino 

domowe. 

- Nie ma u nas czegoś takiego. Ale chce pan takie za darmo i to zagraniczne? 

- No pewnie. 

- Proszę się zgłosić do szwedzkiego więzienia. 

Dzisiaj XVII niedziela zwykła. Kolekta na opał zimowy. 

O 17:00 nabożeństwo z poświęceniem kierowców i ich pojazdów. Złożona ofiara jest 

przeznaczona na cele misyjne. 

Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

—–—–—————————————–—–——————————––—– 

W sobotę i w niedzielę (26-27 lipca) uroczystości odpustowe ku czci św. Anny na Gó-

rze Świętej Anny. Uroczystej sumie odpustowej (niedziela) o godz. 11.00 będzie prze-

wodniczył ks. bp Rudolf Pierskała 

—–—–—————————————–—–——————————––—– 

W poniedziałek (28.07.) o godz. 15:30 z parkingu przed kościołem wyjazd do Olesna 

—–—–—————————————–—–——————————––—– 

W środę (30.07.) w naszej Parafii całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu 

—–—–—————————————–—–——————————––—– 

W piątek I piątek miesiąca. Odwiedziny chorych od godz. 8:00 

—–—–—————————————–—–——————————––—– 

W przyszłą niedzielę kolekta na Kurię i Seminarium Duchowne 

—–—–—————————————–—–——————————––—– 

W środę (30 lipca) w kościele śś. Piotra i Pawła w Opolu Msza św. z modlitwą o uzdro-

wienie. Rozpoczęcie o godz. 17.30 modlitwą różańcową, śpiewem uwielbienia, głosze-

niem Słowa Bożego i świadectwem. O godz. 18.30 Msza św. po której będzie Adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Zakończenie ok. godz. 21.00. 

—–—–—————————————–—–——————————––—– 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

—–—–—————————————–—–——————————––—– 

38. Piesza Pielgrzymka Opolska odbędzie się w dniach 17-23 sierpnia 2014 r. Szczegó-

ły na: http://pielgrzymka-opolska.pl 

—–—–—————————————–—–——————————––—– 

W dniach 29-31 sierpnia tradycyjna parafialna piesza pielgrzymka na Górę św. Anny. 

Pielgrzymi, którzy będą nocować w domu pielgrzyma, są proszeni o zapisy w zakrystii 

(do końca tygodnia!). 

—–—–—————————————–—–——————————––—– 

ks. Henryk Pocześniok organizuje 3 dniowy wyjazd do Czech. W dniach 22-24 sierpnia 

br. Koszt 520 zł. Szczegóły podane są w gablotce. Zapisy pod numerem telefonu 77 

4664432. Zachęcamy do udziału! 

—–—–—————————————–—–——————————––—– 

Zapowiedzi przedślubne: Katarzyna Czaja, zam. Zawadzkie i Michał Kampa, 

zam. Kolonowskie (zap. I) 

—–—–—————————————–—–——————————––—– 

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

Smieszkoł i p. Józefowi Baron, składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

—–—–—————————————–—–——————————––—– 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Kościuszki: Urszulę Kotowicz, Joannę 

Koźlik, Sandrę Stryczek i Brygidę Antczak. Bóg zapłać! 

—–—–—————————————–—–——————————––—– 

Szczęść Boże! 

30/2014 

http://pielgrzymka-opolska.pl

