
Porządek Nabożeństw 

od 31.05. do 07.06.2015 r. 

 

Niedziela 31.05. Najświętszej Trójcy 

  7:00 Różaniec 

  7:30 O dobre i bezpieczne prace przy naszej świątyni oraz za wszystkich ofiarodawców (Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ rodziców Marię i Teodora, siostrę Krystynę, szwagrów Ernesta i Ottona, bratową Teresę, 

siostrzeńców Lucjana i Norberta oraz ++ z pokr. 

18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdro-

wie na dalsze lata dla matki z ok. urodzin 

 

Poniedziałek 01.06. św. Justyna, męczennika, wsp. 

  7:00 Za + s. Elżbietę, karmelitankę Dzieciątka Jezus 

15:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdro-

wie z ok. 80 r. urodzin Anny Kwaśny, o Boże bł. w rodzinach dzieci 

 

Wtorek 02.06. 

18:00 O dary Ducha Św. opiekę NSM z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla 

Edyty Wieczorek z ok. 18 r. urodzin 

 

Środa 03.06. św. męczenników Karola i towarzyszy wsp. 

18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Waltra Sprancel, ++ ich rodziców, rodzeństwo z obu stron, Martę i Ema-

nuela Ziaja i pokr. 

 

Czwartek 04.06. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

  7:00 Za parafian 

  8:30 Za żyjących i ++ hutników 

 

I Piątek 05.06. 

15:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdro-

wie z ok. 80 r. urodzin Małgorzaty Gerlich 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 ………………………………….Procesja 

 

I Sobota 06.06. 

  8:00 ………………………………….Procesja 

12:00 Msza i ślub: Monika Strach i Łukasz Maleska 

15:00 chrzest: Aleksander Jan Bryłka, Dominik Dariusz Joszko, Miłosz Kacper Muc,  

 Roczki: Aurelia i Krystian Czupała, Nadia Magdalena Puzik, Louis Jan Lisson 

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

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + Stefanię Steinert w miesiac po śmierci 

 

Niedziela 07.07. X zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für ++ Mutter Anna anlässlich Geburtstages, Vater Theodor, Schwiegerelter u. ++ Grosseltern 

beiderseits (Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ męża i ojca Otto, syna Lucjana, rodziców Marię i Teodora, teściów Annę i Jana, siostrę  

Krystynę, bratową Teresę, siostrzeńca Norberta, szwagierki, szwagrów i pokr. 

17:15 Nabożeństwo i Procesja 

18:00 Za + Andrzeja Gomoła w miesiąc po śmierci 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

22(1119) 31.05. – 07.06.2015 
 

Uroczystość Najświętszej Trójcy  

 
Jeśli zostałem włączony w Trójcę Świętą, to 

nie po to, by tę tajemnicę pojąć, ale po to, by tą 

tajemnicą żyć, by obcowanie z tajemnicą oży-

wiało moje serce i całe moje życie. 

Święty Augustyn, zmagając się z prawdą  

o Trójcy Świętej, szedł brzegiem morza. Spo-

tkał chłopca, który przenosił w muszelce wodę 

z morza do małego dołka na plaży. - Co robisz? 

- zapytał go. - Przelewam morze do dołka. - 

Przecież to niemożliwe. A czy myślisz, że 

możliwe jest zrozumienie tajemnicy Trójcy? - 

zapytał Augustyna Chrystus, ukryty pod posta-

cią spotkanego chłopca. 

Jeśli zostałem włączony w Trójcę Świętą, to 

nie po to, by tę tajemnicę pojąć, ale po to, by tą 

tajemnicą żyć, by obcowanie z tajemnicą oży-

wiało moje serce i całe moje życie. Jak kon-

templować tę tajemnicę? Przede wszystkim robiąc znak krzyża. Nasze codzien-

ne wezwanie Trójcy Przenajświętszej i ogarnięcie swego ciała ma nam przypo-

minać nasz chrzest. To w ceremonii chrztu po raz pierwszy zostaliśmy liturgicz-

nie naznaczeni krzyżem i przez ten znak przyjęci do wspólnoty Kościoła. Duch 

Święty włączył nas we wspólnotę Trójcy. 

Żegnając się uświadamiam sobie tę podwójną przynależność do Boga i do  

Kościoła. Mówiąc „W imię Ojca...” proszę, bym mógł żyć, poznawać, kochać  

w mocy i jedności z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Wołam do Osób, które 

mnie kochają i chcą mnie obdarować, czyli od razu odpowiadają. Znak krzyża 

jest więc także zgodą, aby przyjąć Trójcę na nowo. To oni chcą wejść: 

„Przyjdziemy do mego, i będziemy u niego przebywać” - Ojciec i Syn w Duchu 

Świętym. Przyjdziemy, jeśli zapragniesz Nas przyjąć i żyć nie dla swojej, ale 

Naszej chwały. 

 

Sentencja tygodnia: Phil Bosmans - Ten, kto ma czas na rzeczy nie przynoszą-

ce pieniędzy, uchodzi za wariata. Jednak bez takich szaleńców świat by zginął.  



W czerwcu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

 07.06. Róża 1 p. Teresa Obst 

 14.06. Róża 2 p. Anna Bock 

 21.06. Róża 3 p. Katarzyna Budnik 

 28.06. Róża 4 p. Hildegarda Czupała 

———–————————————–—–————–—–———————– 

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 

Aby migranci i uchodźcy spotykali się z dobrym przyjęciem i byli traktowani z szacun-

kiem w krajach, do których przybywają. 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 

Aby wielu młodych ludzi odpowiedziało na głos Jezusa „Pójdź za mną” i zdecydowało 

się żyć w kapłaństwie lub życiu zakonnym. 

———–————————————–—–————–—–———————– 

Terminy nauk przedmałżeńskich: 13,14,20,21 czerwca; 12,13,19,20 września; 6, 7, 

12,13 grudnia. Nauki rozpoczynają się przy parafii NSPJ w Zawadzkiem  

o godz. 15:00. 

———–————————————–—–————–—–———————– 

Uroczystość odpustowa w naszej parafii ku czci NSM będzie 14 czerwca. 

———–————————————–—–————–—–———————– 

Zapowiedzi przedślubne: 2. Dawid Dyla zam. Staniszcze Wielkie  

i Paulina Makusek zam. Kolonowskie; 2. Mariusz Firuta zam. Strzelce Opolskie 

i Aleksandra Morawiec zam. Kolonowskie; 2. Paweł Mandla zam.  

Borycz i Dominika Żyłka zam. Kolonowskie. 

———–————————————–—–————–—–———————– 

Trwa malowanie naszej świątyni. Polecamy te prace w naszej modlitwie. Oby wszystko 

się udało i wszystko przebiegało bezpiecznie. Modlimy się podczas Mszy św. oraz indy-

widualnie za darczyńców i ofiarodawców. Bóg zapłać wszystkim za otwarte serce  

i ofiary składane na ten cel: w kościele , na konto bankowe i w kancelarii parafialnej. 

Prace potrwają ok. 2 miesiące. Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszam.  

W czasie prac będziemy do sprzątania wyczytywać 5 osób i prosimy aby porozumieć 

się i do sprzątania przyjść w poniedziałek, środę i w piątek lub sobotę. Przy okazji ma-

lowania planujemy wykonać inne prace. Ogrom prac wykonano już przy instalacji elek-

trycznej, dziękujemy za te prace panom Józefowi Koj, Jerzemu Lorek, Henrykowi 

Drzyzga. Pragniemy też wyczyścić poduszki leżące na ławkach. Przed tym jednak chce-

my każdą z nich przeszyć, aby były bardziej stabilne. Dlatego prośba do pań które po-

siadają maszynę do szycia o pomoc przy wykonaniu tej pracy. 

 

Kolekta na cel malowania będzie zbierana w kościele w dniu odpustu. 

numer konta: parafia Kolonowskie BS - 28 8909 1016 2001 0006 5852 000  

Dzisiaj Uroczystość Trójcy Św. Kolekta na cele parafii. W Zameczku w Zawadzkiem  

Majówka organizowana przez Rodzinę Kolpinga. Początek przy grocie o 14:00. 

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

W środę Mszy szkolnej nie będzie. Od 16:00 do 18:00 okazja do spowiedzi św. 

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

W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. O 7:00 i 8:30. Procesja po Mszy o 8:30. 

Prośba o liczny i pobożny udział. Prośba o udekorowanie okien naszych domów oraz ołta-

rzy: 1. Nowa, 2. Szkolna, 3. Kościuszki (koniec), Żeromskiego, 4. Pluderska. 

( w przyszłym roku będzie zrobiony nowy plan ulic do stawiania ołtarzy). Jeśli zdąży się  

z wykonaniem to przed procesją będzie poświęcony nowy baldachim. W Opolu o godz. 

19:30 Koncert Uwielbienia. Zapisy na wyjazd dla 8 osób młodzieży u ks. Piotra. Kolekta 

na cele parafii. 

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

W piątek rozpoczęcie oktawy. Msza będzie tylko o 18:00 i procesja. Od 8:00 odwiedziny 

chorych z komunią św. w domach. 

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

W sobotę procesja po Mszy o 8:00. O 15:00 Msza św. chrzcielna i roczków. O 17:00 Nabo-

żeństwo Maryjne. 

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

W przyszłą niedzielę o 17:15 Nabożeństwo i Procesja. Kolekta na cele diecezji i semina-

rium. Odpust w parafii NSPJ w Zawadzkiem. 

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

Do nabycia Gość Niedzielny, Weite Welt, Pico, Stadt Gottes, książeczki Droga do nieba 

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

Bóg zapłać za każde ofiary, modlitwy, dobro i wykonane prace. 

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

13 - 14 czerwca na Górze św. Anny spotkanie chórów i muzyków. 13.czerwca pielgrzymka 

osób chorych na Górę św. 20 czerwca w Oleśnie spotkanie przedstawicieli PRD. 02 - 05 

lipca w Czernej Karmelitańskie Spotkania Młodych. 

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

Biblioteka czynna w każdą niedzielę po Mszy św. o godzinie 10:00. Do wypożyczenia są 

książki oraz filmy na płytach dvd (96 tytułów). Filmy będzie można wypożyczać do  

14 czerwca i nastąpi wakacyjna przerwa. Prośba o zwrot wypożyczonych filmów do końca 

czerwca. 

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

Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Małgorzacie Rentchen, p. Annie Kwaśny  

i p. Małgorzacie Gerlich, składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Różanej: Marię Glegoła, Kornelię Klisz; 

z ul. Tulipanowej: Teresę Pach, Krystynę Pach i Elżbietę Gomoła. Bóg zapłać! 

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

Dzieciom wiele radości oraz opieki Anioła Stróża ! 

22/2015 


