
Porządek Nabożeństw 

od 28.06. do 05.07.2015 r. 

 

Niedziela 28.06. XIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Hildegardę Mocny w miesiąc po śmierci (deutsch) 

  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  

 

Poniedziałek 29.06. św. Apostołów Piotra i Pawła 

  8:00 O zdrowie i Boże bł. dla żony Anny, o pomyślne rozwiązanie oraz o opiekę Anioła Stróża dla 

córki Emilii w r. urodzin 

18:00 Za + męża Henryka z ok. r. śmierci, ++ rodziców z obu stron, pokr i dusze w czyśćcu 

 

Wtorek 30.06. 

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

i zdrowie z ok 40 r. ślubu o Boże bł. I zdrowie w rodzinach dzieci 

 

Środa 01.07. 

18:00 1. Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę  

i zdrowie z ok 60 r. urodzin o Boże bł. w rodzinie i rodzinie syna 

 2.………………………………………… 

 

I Czwartek 02.07. 

17:00 Godzina św. i Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18:00 …………………………………………... 

 

I Piątek 03.07. 

  8:00 W int. chorych 

18:00  Za + syna Patryka Przybył w 7 r. śmierci, ++ z rodziny z obu stron 

 

Sobota 04.07. 

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

i zdrowie syna Daniela i matki Małgorzaty z ok urodzin 

12:00 Msza i ślub Aleksandra Morawiec i Mariusz Firuta 

15:00 Roczki Patrycja Maria Ebelt, Zuzanna Spałek, Lena Mesjasz oraz z ok. 30 r. urodzin Piotra Me-

sjasz 

————————–—–——–————————————–——–—————— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + Marię Maniera w r. śmierci 

 

Niedziela 05.07. XIV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 ………………………… (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + matkę Elżbietę Mańczyk w 3 r. śmierci, ojca Zygfryda, ks. Huberta, brata Adama oraz syna 

Pawła Mańczyk 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za + Hildegardę Mocny - zam. od sąsiadów 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

26(1123) 28.06. – 05.07.2015 
 

Modlitwa w intencji ŚDM 2016 
 

Boże, Ojcze Miłosierny, który 

objawiłeś swoją miłość w Twoim 

Synu Jezusie Chrystusie, i wyla-

łeś ją na nas w Duchu Świętym, 

Pocieszycielu, Tobie zawierzamy 

dziś losy świata i każdego czło-

wieka. 

Zawierzamy Ci szczególnie ludzi 

młodych ze wszystkich narodów, 

ludów i języków. Prowadź ich 

bezpiecznie po zawiłych ścież-

kach współczesnego świata i daj 

im łaskę owocnego przeżycia 

Światowych Dni Młodzieży  

w Krakowie. Ojcze niebieski, 

uczyń nas świadkami Twego mi-

łosierdzia. 

Naucz nieść wiarę wątpiącym, 

nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym 

i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas 

zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odna-

wiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za 

nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. 

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. 

 

Sentencja tygodnia: Hafez - Jesteś swoją własną granicą, wznieś 

się ponad nią. 

 



Wakacje z Bogiem 2015 roku 

Parafialny Zespół Caritas informuje, że tegoroczne wakacyjne zajęcia dla dzieci 

i młodzieży będą się odbywać w środy i czwartki od 01 do 31 lipca.  

W środy w salce od 9:00 do 12:00. 

Odbędą się one w dniach: 01; 08; 15; 22; 29 lipca. W programie: modlitwa, roz-

mówki, praca plastyczna i techniczna, wspólne śniadanie, gry i zabawy, nauka 

piosenek. Dzieci biorące udział w zajęciach przynoszą swoje przybory ( kredki, 

flamastry, klej, nożyczki). 

Zajęcia w czwartek to wyjazdy na wycieczki. Dzieci, które chcą wziąć udział  

w wycieczce przynoszą na poniedziałek zgodę rodzica. Druki będą na bieżąco 

wykładane na stoliku, tam też składamy wypełnione. Dzieci przedszkolne  

jadą z swoim opiekunem. Wyjazdy: 

02.07 - Opole; rejs statkiem, zwiedzanie Wieży Piastowskiej, Rynku, Am-

fiteatru, Katedry. Wyjazd o 8:00. Koszt 15 zł. 

09.07. - do Muzeum Chleba w Radzionkowie. Wyjazd o 8:00. koszt 15 zł. 

16.07. - do zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Wyjazd  

o 8;00, koszt 15 zł. 

23.07. - do Opola do kina Helios. Wyjazd o 8:00, koszt 15 zł. 

30.07. - do Wrocławia - ZOO. Wyjazd o 7:30, koszt 20 zł. 

ZAPRASZAMY DZIECI DO UDZIAŁU. 

Zapraszamy też młodzież do pomocy paniom w zajęciach. 

Zespołowi Caritas, organizatorom, chętnym do pomocy składamy Bóg zapłać! 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

Wakacje 

20 - 25.07. Święto Młodzieży na Górze św. Anny (zgłoszenia u francisz-

kanów) 

20 - 29.07. Camino - Sandomierz - Kraków (205 km), zgłoszenia u ks. 

Piotra, najlepiej do 1 lipca. 

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

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

sy w kancelarii i zakrystii  

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

krystii  

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

celarii i zakrystii  

 

Wykorzystajmy dobrze i owocnie czas wakacji. 

Propozycji jest wiele zechciejmy z nich korzystać. 

Dzisiaj kolekta na cele parafii. Nieszpory o 17:15. Na Górze św. Anny pielgrzymka 

mężczyzn i młodzieńców. Wyjazd rowerzystów o 6:30. 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

W poniedziałek Uroczystość św. Piotra i Pawła. Msze św. o 8:00 i 18:00. Kolekta na 

cele Stolicy Apostolskiej. 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

I czwartek. Msza św. o 4:30 i wyjazd 85 osób na Bałkany. Zabieramy intencje 

wszystkich parafian. Polecamy się pamięci modlitewnej. Godzina Święta o 16:00. 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

I piątek. Msze św. o 8:00 z wystawieniem Najśw. Sakramentu i 18:00. Od 9:00 od-

wiedziny chorych w domach z komunią św. 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

I sobota. Msza chrzcielna i roczków o godz. 15:00. Nabożeństwo Maryjne o 17:00. 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele seminarium i diecezji. 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po Mszy św. ks. Piotr będzie dyżurował 

(w tym tygodniu) w poniedziałek po Mszach o 8:00 i 18:00 oraz w środę po mszy  

o 18:00. Spowiedź przed każdą Mszą św. 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

Do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

Bóg zapłać za składane ofiary, modlitwy, dobro i wykonane prace. Za prace przy 

Naszej świątyni związane z elektrycznością i nie tylko. Za opiekę nad rabatkami na 

placu kościelnym. Za ofiary składane na cel malowania świątyni w kancelarii, kościele 

i banku. 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Elizabeth Spallek, składamy jak naj-

serdeczniejsze życzenia. 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

 Zapowiedzi przedślubne: 3. Daniel Macioł zam. Kolonowskie i Teresa  

Kołodziej zam. Kolonowskie; 3. Piotr Suchecki zam. Przyrów i Anita  

Smandzich zam. Kolonowskie; 3. Mariusz Spałek zam. Kolonowskie i Maria 

Janoszka zam. Kolonowskie. 2. Adrian Czupała zam. Kolonowskie i Aneta Rudzik zam. 

Kielcza. 1. Sebastian Dandyk zam. Kolonowskie. i Anna Bonk zam. Kolonowskie. 

——–—————————–—–———–——–———–——————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Krzywej: Marię Werner, Barbarę 

Laski, Bettine Żyłka, Gabrielę Kołodziej; z ul. Prostej: Gizelę Nocoń. Bóg zapłać! 

(prośba o przyjście w środę i piątek). 

 

św. Krzysztofie prowadź podróżujących! 

26/2015 


