
Porządek Nabożeństw 

od 21.06. do 28.06.2015 r. 

 

Niedziela 21.06. XII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. i prośbą w pewnej int. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + syna Pawła w 5 r. śmierci, ++ z rodzin Mańczyk i Żak 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za + Hildegardę Mocny w 88 r. urodzin 

 

Poniedziałek 22.06. 

15:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie  

w int. Hildegardy Szydłowskiej z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci 

18:00 Za ++ rodziców Annę i Romana, ojca Józefa, dziadków z obu stron, Hildegardę i Johana, są-

siadkę Urszulę, Wernera i Hildegardę oraz ++ z pokr. 

 

Wtorek 23.06. 

18:00 Do NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie dla Justyny  

i Mariusza z ok. 1 r. ślubu 

 

Środa 24.06. Narodzenie św. Jana Chrzciciela 

18:00 Za ++ rodziców Wiktorię i Karola, teściów Barbarę i Stanisława, męża Jana, siostry Stefanię  

i Hildegardę, braci Wilhelma i Oswalda, bratową Elżbietę, siostrzeńca Jerzego i pokr. 

 

Czwartek 25.06. 

17:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18:00 1. Za + ojca Norberta w 1 r. śmierci oraz z ok jego urodzin 

 2. Za + Ernesta Ochman - zam. od sąsiadów 

 

Piątek 26.06. św. Zygmunta Gorazdowskiego 

  8:30  W int. uczniów nauczycieli i pracowników szkoły podstawowej oraz gimnazjum 

 

Sobota 27.06. św. Cyryla Aleksandryjskiego 

  8:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę  

i zdrowie z ok 94 r. urodzin Jadwigi Wiśniewskiej 

11:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę  

i zdrowie z ok 80 r. urodzin Elisabeth Spallek 

13:00 Msza św. i ślub Paulina Makusek i Dawid Dyla 

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

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + męża i ojca Ewalda w 1 r. śmierci 

 

Niedziela 28.06. XIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Hildegardę Mocny w miesiąc po śmierci 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Ernesta Ochman w miesiąc po śmierci 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za ++ syna Mateusza Zajonc w 4 r. śmierci, ojca Krzysztofa oraz ++ z pokr. Zajonc, Spałek, 

Kempa, Mlynek  

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Camino 

Współczesny człowiek to obywatel świata i czę-

sto ... jest w drodze. Dawnej dziecko rzekło  ( no 

najpierw długo obmyśliwało jak to rzec) „... ma-

mo jutro jadę do Opola”, i mama z przestrachem 

„oj, nie boisz się tak daleko, i jeszcze ten nie 

pewny PKS – niebieska beczka”. A dziś.... dziś 

dziecko mówi „mamo jutro lecę z Jagodą do Pa-

ryża”, a mama, jak mama …... tylko westchnie,  

i rzeknie, a ile euro potrzebujecie? Syn, pewne-

go państwa, zamieszkał z żoną (meksykanką)  

w Hiszpanii i rodzice narzekali, że tak daleko mieszka …... narzekali do 

momentu, aż im młodzi rzekli ….. „mamo, tato wyprowadzamy się do 

Meksyku”. 2 lata temu miałem wyruszyć 800 km na Camino ... z Kaje-

tanem. Ale trochę przez wyroki nieba, plany się zmieniły. Mnie życie 

zafundowało …. darmowy przejazd, z dwoma przesympatycznymi  

panami w karetce na sygnale do Opola. Kajetan poszedł sam. I tak się 

zakochał, czy bardziej zwariował ( a to chyba jedno i to samo) na punk-

cie Camino, że dziś jeździ sobie i opowiada w różnych miejscach o tej 

drodze. Znaczy dziś to on IDZIE ! Wyruszył 3 tygodnie temu spod swe-

go rodzinnego domu w Zabrzu i idzie ... idzie … idzie. 3 (trzy) tysiące 

kilometrów , w połowie września ma zamiar dotrzeć do celu. I dojdzie! 

Gdyby ktoś chciał śledzić jego pielgrzymkę to można to czynić: facebo-

ok.com/camino.from.poland 

Tak mnie zainspirował, dał taką pozytywną energię, że postanowiłem 

ruszyć...... od 20 do 31 lipca. Trasa Sandomierz – Kraków. 205 kilome-

trów. Chętnych do wspólnego pielgrzymowania Zapraszam ! 

Sentencja tygodnia: Papież Franciszek - Duch Święty jest Duchem 

jedności, która nie oznacza jednolitości, ale wszystko prowadzi do har-

monii.  

 



Wakacje 

- 20.06. sobota, wyjazd marianek do Czernej 

- 28.06. niedziela, pielgrzymka mężczyzn na Górę św. Anny 

- W lipcu, w środy i czwartki, Wakacje z Bogiem organizowane przez Parafialny 

Zespół Caritas 

- 02 – 09.07.wyjazd 85 osób na Bałkany 

- 20 - 25.07. Święto Młodzieży na Górze św. Anny 

- 20 - 31.07. Camino, Sandomierz - Kraków 

- 26.07. niedziela, 17:00 błogosławieństwo kierowców i pojazdów 

- 05.08. środa, wyjazd do Barda, Wambierzyc i Polanicy. Koszt 15 zł. Zapisy  

w kancelarii i zakrystii 

- 17 – 22.08, piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Zapisy w kancelarii i zakrystii 

- 28 – 30.08, obchody Aniołów Stróżów na Górze św. Anny. Zapisy  

w kancelarii i zakrystii 

Pamiętajmy w okresie wakacji o Mszach św. niedzielnych, ale i w tygodniu. Spoty-

kajmy się z Bogiem w codziennej modlitwie. Wykorzystajmy dobrze ten czas. 

Wszystkim pięknego, błogosławionego, dobrze wykorzystanego tego czasu życzę. 

——–——————–—–————————————–—–———————– 

Caritas 

Uprzejmie prosimy, aby osoby, które sobie lub swoim bliskim, aktualnie lub w 

przyszłości, pragną zapewnić opiekę pielęgniarską ze strony pielęgniarek Stacji 

Opieki Caritas , wypełniły deklaracje zgłoszeniowe. Obowiązek wyboru pielęgnia-

rek środowiskowo - rodzinnych przez wszystkich ubezpieczonych narzucił NFZ. 

Dotyczy zarówno dorosłych i dzieci, zdrowych i chorych. Deklaracje zgłoszeniowe 

są do odbioru w Stacji Opieki Caritas lub w Gabinecie Rehabilitacyjnym. Informa-

cje pod numerem 77 4611215. 

Stacja Opieki Caritas w Kolonowskiem pragnie dodać wyjaśnienie dotyczące apelu 

Caritas Diecezji Opolskiej w sprawie deklaracji wyboru pielęgniarki  

rodzinnej. 

Nie chcemy zbierać deklaracji złożonych do innych pielęgniarek, np. do przychodni 

w Kolonowskiem. Zależy nam przede wszystkim na zebraniu deklaracji od tych 

osób, które do tej pory ich nie wypełniły, a mają do tego prawo. 

Pacjenci na terenie Gminy Kolonowskie mają  możliwość wyboru pielęgniarki  

w Przychodni w Kolonowskiem lub w Stacji Opieki Caritas. 

——–——————–—–————————————–—–———————– 

W lipcu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

 05.07  Róża 5 p. Elfryda Fleger 

 12.07  Róża 6 p. Maria Baron 

 19.07  Róża 7 p. Hildegarda Klabisch 

 26.07  Róża 8  p. Gizela Zajonc 

Dzisiaj kolekta na cele parafii. Nieszpory o 17:15. 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

W środę nie ma Mszy szkolnej. 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. Nieszpory o 17:15. Na Górze św. 

Anny pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców. Wyjazd rowerzystów o 6:30. 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

Bóg zapłać za składane ofiary, modlitwy, dobro i wykonane prace. Ofiara na 

malowanie świątyni wyniosła 8.233 zł. i 111 euro. 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

Biblioteka czynna w każdą niedzielę po Mszy św. o godzinie 10:00. Prośba  

o zwrot wypożyczonych filmów do końca czerwca. 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po Mszach św. Okazja do spo-

wiedzi przed każdą Mszą św. Spowiedź dla dzieci i młodzieży przed końcem 

roku w środę i czwartek od 17:00 do 18:00. 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

Msza św. kończąca rok szkolny będzie w piątek o 8:30. 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Hildegardzie Szydłowskiej, 

składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

 Zapowiedzi przedślubne: 2. Daniel Macioł zam. Kolonowskie i Teresa  

Kołodziej zam. Kolonowskie; 2. Piotr Suchecki zam. Przyrów i Anita 

Smandzich zam. Kolonowskie; 2. Mariusz Spałek zam. Kolonowskie  

i Maria Janoszka zam. Kolonowskie. 1. Adrian Czupała zam. Kolonowskie  

i Rudzik Aneta zam. Kielcza 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Krzywej: Krystynę Rokita, 

Gizelę Brolik, Joannę Muszkiet, Brygidę Gontarz i Annę Bonk. Bóg zapłać! 

(prośba o przyjście w środę i piątek). 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

Numer konta: parafia Kolonowskie BS - 28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

Błogosławionego tygodnia ! 

25/2015 


