
Porządek Nabożeństw 

od 23.08. do 30.08.2015 r. 

 

Niedziela 23.08. XXI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + matkę Gertrudę, męża i ojca Leona w r. śmierci, ojca Karola oraz ++ z pokr. i dusze  

w czyśćcu (Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdro-

wie z ok. 1 r. ślubu Jesiki i Jacka 

17:15 Nabożeństwo powołaniowe 

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

wie z ok. 50 r. urodzin Wojciecha Radek 

 

Poniedziałek 24.08. św. Bartłomieja, Apostoła, święto. 

  8:00 ………………….. 

12:00 Msza św. i ślub Maria Janoszka i Mariusz Spałek 

 

Wtorek 25.08. 

12:00 Za + ojca Gintra Janoszka oraz ++ z rodzin Janoszka i Spałek 

18:00 Za ++ matkę Elżbietę Leja z ok. urodzin, ojca Pawła i ++ z pokr. 

 

Środa 26.08. MB Częstochowskiej, uroczystość 

  8:00 Za + męża i ojca Ryszarda w 3 r. śmierci oraz ++ pokr. 

 

Czwartek 27.08. św. Moniki, wsp. 

17:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18:00 1. Za + żonę Edeltraudę, ++ rodziców z obu stron i dusze opuszczone 

 2. Za + Otylię Stefan w miesiąc po śmierci 

 

Piątek 28.08.św. Augustyna, bp i doktora, wsp. 

  7:00 W int. pielgrzymów 

17:30 Różaniec w int. pielgrzymów 

 

Sobota 29.08. Męczeństwo św. Jana Chrzciciela, wsp. 

  8:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski i bł. z prośbą o dalszą Bożą opiekę  

i zdrowie z ok. 70 r. urodzin siostry Ruth 

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

i zdrowie z ok. 70 r. urodzin Franciszka Mańczyk 

————————–—–——–————————————–——–—————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ 2 mężów Czaja, Pietrzyk, ++ z rodzin Rąpała, Stefan, Koloczek 

 

Niedziela 30.08. XXII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + matkę Paulina Śmieszkoł w 2 r. śmierci, ojca Teodora, ++ rodziców Śmieszkoł, Kraka, 

Leja (Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdro-

wie dary Ducha Św. z ok. 18 r. urodzin syna Daniela 

18:00 O radość wieczną dla rodziców z obu stron, brata, wszystkich krewnych, przyjaciół, dobrodzie-

jów, sąsiadów oraz wszystkie dusze bliskie wybawienia 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew…  

 

...ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę 

w dniu ostatecznym. A spośród Jego 

uczniów, którzy to usłyszeli, wielu 

mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej 

może słuchać?”. Niedawno, w Święto 

Przemienienia Pańskiego, słyszeliśmy 

słowa św. Piotra: „Dobrze nam tu 

być!”. Wielu z nas mogłoby podpisać 

się pod tymi słowami, gdy myślimy  

o przychodzeniu na Mszę świętą. Dla 

niektórych pozostają one wciąż niedo-

ścigłym życzeniem, aby móc choć 

chwilę odetchnąć pełną piersią i nabrać 

przekonania, że życie nie jest aż tak 

ciężkie, jak nieraz o nim mówimy. Czy 

jednak w chrześcijaństwie chodzi  

o dobre samopoczucie? Czy można 

praktyki modlitewne traktować jak 

tabletkę na poprawienie nastroju? Jezus przez Słowo i fakty z życia dotyka też 

trudnych miejsc w naszych sercach. Spotkanie z Nim czasami może wręcz zabo-

leć. Szczególnie wtedy, gdy próbujemy unikać niewygodnych spraw, relacji  

i nierozwiązanych konfliktów. Warto pamiętać o tym, że wewnętrzny trud, który 

się wówczas pojawia, jest przejściowy. Dobrze przeżyty prowadzi nas ku nawró-

ceniu i uzdrowieniu, więc koniec końców i tak lepiej się poczujemy.  Słowa Jezu-

sa bywają trudne, gdy zapraszają do większego zaufania. Dopóki czujemy grunt 

pod stopami, potrafimy wiarę mniej lub bardziej zrozumieć, zaakceptować. Gdy 

przeczuwamy, że Chrystus kocha nas i chce naszego rozwoju przez pójście za 

Nim „w ciemno”, to niejednokrotnie się buntujemy, albo nawet wycofujemy, tak 

jak część uczniów w dzisiejszej Ewangelii. W chrześcijaństwie to, co trudne, 

sprzyja naszemu rozwojowi. Nie trwajmy w duchowym przedszkolu chorobliwie 

przywiązani do dobrego samopoczucia. 

 

Sentencja tygodnia: Z filmu „Dzika droga” - Moje życie jak każde inne jest za-

gadkowe, nieodwołalne i święte. Tak bliskie, tak dzisiejsze, tak bardzo moje. Dać 

mu się toczyć to najdziksza droga. 

 



Dzisiaj o godz. 16:00 w Sali OSP w Kolonowskiem odbędzie się przedstawie-

nie teatralne „ Baśń o rycerzu bez konia”, w wykonaniu grupy teatralnej  

z Głuchołaz 

——–————–—–—————–——————————–——–— 

Kurs Wiedzy Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, 

rozpoczyna się 03 października 2015 r. i potrwa do 05 marca 2016 r. Szcze-

góły: http://wt.uni.opole.pl 

——–————–—–—————–——————————–——–— 

Nastąpiła zmiana w wspólnocie sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Ode-

szła siostra Adalberta do wspólnoty w Imielinie. Za jej posługę katechetyczną 

w szkołach i przedszkolu oraz w parafii składamy gorące podziękowania. Bóg 

zapłać! Przychodzi siostra Juranda ze wspólnoty z Sosnowca. Życzymy jej 

błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej i ludzkiej życzliwości. 

——–————–—–—————–——————————–——–— 

Kokon 

Osłona otaczająca wiele zwierząt. Chroni przed urazami, zawiera też substan-

cje odżywcze. Człowiek w wędrówce swego życia, chcąc nie chcąc, otacza 

się takim „kokonem”. Ludzie, doświadczenia, praca, sytuacje, spotkania to 

wszystko ma wpływ na człowieka. Myśli, że tak musi być. Nie chce i boi się 

każdej zmiany bo przecież „ zawsze tak było...” Jest pogodzony z losem. Tak 

mu dobrze. Aż pewnego dnia zjawia się „ktoś” lub „coś” i kokon zostaje roze-

rwany. Człowiek widzi siebie  

w całej prawdzie. Często jest wtedy bezsilny. Kokon chronił. Po rozerwaniu 

pojawia się bardzo dużo światła i nie wiadomo jak ono na człowieka podziała. 

Ważne jest, aby gdy staniemy bez „kokonu” być silnym, przyjąć nowe we-

zwanie. Nie jest to łatwe. Ale może nieraz potrzeba rozbicia kokonu, aby  

poczuć się szczęśliwym. Chociażby to szczęście było trudne i przez łzy. Ła-

twiej może jest ludziom, którym nikt ani nic kokonu nie rozbiło. Ale oni nie 

poznali smaku życia, bez swoich przyzwyczajeń. Nie poznali siebie. To co 

związane z religią, miłością, sprawami ducha i serca jest tak intymną sferą 

człowieka, że słowa same chowają się w środku i trzeba impulsu, aby mogły 

się wydostać. Nieraz w życiu człowiekowi wszystko się pomiesza, ale też  

i trudno żyć bez tego pomieszania. Nieraz są sprawy, których się nie rozumie 

do końca, a po prostu przygarnia je do siebie. Są w życiu radości, których nie 

można kupić za pieniądze… 

——–————–—–—————–——————————–——–— 

Diecezjalny Dzień Skupienia dla Róż Różańcowych odbędzie się  

w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Winowie 05 września 

2015 r. o godz. 10.00 – rejon Opole i Kluczbork; 

Dziś kolekta na cele parafii. Odpust w parafii Kielcza. Gościmy u Nas neoprezbi-

tera ks. Dawida Kontny, z par. Wysoka, posługę wikarego będzie pełnił w par. 

Miłosierdzia Bożego w Prudniku. Po Mszach św. będzie udzielane błogosła-

wieństwo prymicyjne. Nabożeństwo za powołanych i o nowe powołania  

o 17:15. 

——–————–—–———–—–———–——–———–——————— 

28 – 30.08 obchody Aniołów Stróżów na Górze św. Anny. Chętni do wyjazdu 

autokarem, zapisują się u p. Marii Baron. Wyjazd autokaru w sobotę o 7:30  

z parkingu. 

35 Parafialna Pielgrzymka z naszej parafii wyruszy w piątek po Mszy św.  

o godz. 7:00. W sobotę o 9:00 Msza św. na Górze św. Anny, w kaplicy MB  

Fatimskiej (na Rajskim Placu). O 10:00 Droga Krzyżowa. Powrót pieszej piel-

grzymki w niedzielę ok. 20:00. W piątek o 17:30 zapraszamy do naszej świątyni 

na Różaniec w int. pielgrzymów. 

——–————–—–———–—–———–——–———–——————— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

——–————–—–———–—–———–——–———–——————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. Nie będzie Nieszporów, będzie  

powitanie pielgrzymów ok. 20:00. 

——–————–—–———–—–———–——–———–——————— 

Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna w wtorek, środę 

i czwartek po Mszach św. (można zapisywać intencje mszalne na drugą połowę 

2015 roku). 

——–————–—–———–—–———–——–———–——————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

——–————–—–———–—–———–——–———–——————— 

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

ofiary na konto bankowe i w kancelarii na cel malowania świątyni. Dziękujemy 

wszystkim, którzy przyjęli i ugościli pielgrzymów. 

——–————–—–———–—–———–——–———–——————— 

Zapowiedzi przedślubne: 2. Jakub Konieczny zam. Otmuchów  

i Justyna Jakubczyk zam. Kolonowskie. 

——–————–—–———–—–———–——–———–——————— 

Solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

——–————–—–———–—–———–——–———–——————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Ks. Czerwionki: Marię  

Mańczyk, Irenę Kościelny, Marię Smyk i Lidię Leja. Bóg zapłać! 

——–————–—–———–—–———–——–———–——————— 

Boże prowadź Nas ! 

34/2015 

http://wt.uni.opole.pl/index.php?Itemid=818

