
Porządek Nabożeństw 

od 05.06. do 12.06.2016 r. 

 

Niedziela 05.06. Odpust 

  7:00 Różaniec 

  7:30 O radość wieczną dla matki Anny z ok. rocznicy urodzin, ojca Teodora, teściów Elżbietę  

i Gerharda oraz dziadków z obu stron (Deutsch) 

10:30 Godzinki ku czci NMP 

11:00 W int. parafian 

15:00 Nieszpory 

18:00 Za + żonę Klarę w 14 r śmierci, ++ z rodzin Ziaja, Matusek 

 

Poniedziałek 06.06. 

12:00 Z podz. za wszelkie łaski z prośbą za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, łaski i zdrowie 

z ok. 45 lecia ukończenia szkoły podstawowej dla absolwentów, wychowawców i ich rodzin 

oraz za ks. Czerwionkę, ks. Huberta Mańczyk uczniów i nauczycieli 

18:00 Za ++ z naszej parafii. Procesja na cmentarz 

 

Wtorek 07.06. 

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

Martę i Emanuela Ziaja i pokr. 

 

Środa 08.06. św. Jadwigi królowej, wsp. 

17:00 Za ++ matkę Martę w r. śmierci, ojca Jana, rodziców Krystynę i Wilhelma, braci Józefa  

i Franciszka oraz pokr. 

 

Czwartek 09.06. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ męża i ojca Józefa Leja w r. śmierci, rodziców Paulinę i Józefa Steinert, Paulinę  

i Franciszka Leja, synową Beatę, brata Gerharda, siostrę Reginę, Teodora Kosytorz, szwa-

gierkę Hildegardę, Gerharda Mocny, Elżbietę i Pawła Leja, Pawła Bronek i pokr. 

 

Piątek 10.06. bł. Bogumiła, biskupa, wsp. 

17:30  Różaniec w int. ŚDM 

18:00 Za ++ męża i ojca Pawła Czaja w r. urodzin, rodziców i pokr. z obu stron 

 

Sobota 11.06. św. Barnaby, apostoła, wsp. 

  8:00 Za ++ męża i ojca Grzegorza, rodziców, teściów, dziadków i pokr. 

——–—–——–—–—————————–—————–——————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ Wernera, rodziców z obu stron 

 

Niedziela 12.06. 11 zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30  Za + matkę Marię w 1 r. śmierci, ++ ojca i pokr. (j. polski) 

  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 Nieszpory 

18:00 Za + syna Mateusza Zajonc oraz ++ z pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

23(1172) 05.06. – 12.06.2016 
 

Odpustowy cud ( z przymrużeniem oka) 

Sobota wieczór 

16 letni syn: mamo mogę jutro iść na Mszę rano? 

Mama: no co ty przecież zawsze mówisz, że nie lubisz w niedzielę wstawać rano i nie lubisz chodzić na 

Mszę niemiecką. Co to się stało, że chcesz iść rano? 

Syn: no tak jakoś. 

Mama: aaa, wiem odpust i nie chcesz iść na sumę, bo za długo trwa. 

Syn: no można tak to ująć. Nawet „spoko kapujesz”. 

Mama: nie ma mowy zawsze chodzimy na sumę, to i w odpust pójdziemy. 

Syn: Dobrze, już dobrze. Ale coś za coś. Ja z wami na Mszę ale po obiedzie, „poginam ok ?” 

Mama: co to jest poginam? 

Syn: no spadam z chaty do kumpli. 

Nagle odzywa się tata siedzący przed telewizorem i oglądający mecz. Możecie trochę ciszej? Wy jeste-

ście głośniejsi niż 50 tysięcy ludzi na stadionie. 

Mama; kiedy to wariactwo się skończy? 

Tata: cha cha . To dopiero się zaczyna. Na razie to wszystko mecze o pietruszkę. Wnet mecze o życie, 

czyli Mistrzostwa Europy. Ale wiesz kochanie, mam dla ciebie wspaniałą wiadomość. 

Mama: co takiego?  

Tata: zaraz po piłce, rozpocznie się olimpiada. 

Mama: ja też mam dla ciebie wiadomość. 

Tata: słucham. 

Mama: kupuję namiot i zamieszkam w ogrodzie. 

Tata: pomogę Ci go rozbić. 

Syn: a ja będę każdego dnia zamykał dobrze namiot na noc. 

Niedziela po sumie odpustowej te same osoby plus 8 letnia córka. 

Córka, ze złością: dlaczego nie kupiłeś mi tej lalki? 

Tata: to nic nie warte, po pierwsze z Chin, a po drugie na budzie odpustowej to kicz. 

Córka: ta nie była z Chin, bo nie miała skośnych oczu i żaden kicz bo mruga oczami. 

Mama: tata nigdy nie ma racji, ale tym razem jakimś cudem ma. W odpust cuda się zdarzają. Mam inny 

pomysł. 

Córka i Tata równocześnie: jaki ? 

Mama: gdy zjemy u babci odpustowy obiad czyli rosół, kluski, modro kapusta, rolada, i szpajza, chwilę 

posiedzimy i zrobimy coś co jeszcze nigdy w niedzielę nie robiliśmy. 

Tata i córka: Co? 

Mama: Pójdziemy całą rodziną na Nieszpory o 15:00, a potem na spacer do lasu. I to nie na godzinę ale 

aż do wieczora. 

Tata: A co tam będziemy robić? Grzybów nie ma, polować nie potrafimy. 

Mama: Będziemy ze sobą rozmawiać ! 

Córka natychmiast: hurra, idziemy! 

Tata po 5 minutach zastanawiania: no dobra pójdziemy. 

Syn, znad komputera: no oki, ziomy poczekają. Idę z wami! 

 

Sentencja: Paolo Prieto - Zdobywać szczyty to zaszczyt. Bo idzie się ku górze, wznosi, spotyka z Bo-

giem. 

 



Zaproszenia 

- Do udziału: w pielgrzymce Mniejszości Narodowych na Górze św. Anny; w modlitwie za  

kapłanów Oremus; w pielgrzymce starszych i chorych na Górze św. Anny; zapisy do Studium 

Muzyki kościelnej w Opolu; zbiórki na budowę świątyni Opatrzności w Warszawie. Szczegóły 

na plakatach w gablotce przy wejściu do kościoła. 

- pielgrzymka do Łagiewnik i Starego Sącza, 18 czerwiec, prośba o wpłacanie w zakrystii 60 zł. 

   do 12.06. na wyjazd. 

- film i rozmowa w salce, 12 czerwiec, tytuł „7 kilometrów od Jerozolimy”. 

- Koncert Charytatywny dla Michała, sala OSP, 19 czerwiec, godzina 15:00. 

- Msza Roku Miłosierdzia, wtorek 21 czerwiec, godzina 19:00. 

- rowerowa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górę św. Anny, 26 czerwiec. 

- Uroczystość 60 rocznicy święceń kapłańskich ks. Wolfganga Globischa i ks. Józefa Cichonia, 

26 czerwiec, godzina 10:00. W związku z tą ostatnią uroczystością, prośba o zaangażowanie się 

w przygotowanie Liturgii Mszy św. jak i spotkania w ogrodzie plebanii. Prośba o upieczenie 

ciast, przygotowanie poczęstunku (np. sałatki) Chętnych do przygotowania w swoim domu jakiś 

potraw prosimy o informację, co zamierza Ktoś przygotować, do pań: Drzyzga, Mrocheń, Kru-

pok, Baron. 

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

Podziękowania 

Za zaangażowanie podczas Uroczystości w ostatnim czasie. Przygotowanie ołtarzy, trasy i Litur-

gii Bożego Ciała. Wszystkim , ofiarodawcom i sponsorom. Za udział w Oktawie Bożego Ciała  

i Nabożeństwach Majowych. Przygotowanie dekoracji, udział w Liturgii podczas udzielania 

sakramentu Bierzmowania. Za przygotowanie Uroczystości Odpustowej. Za prace na terenie 

palcu kościelnego, szczególnie przy rabatkach kwiatowych. Czwórce dziewczyn za udział 

w Prologu ŚDM na Górze św. Anny. Piotrowi Glegoła, Pawłowi Rudyk i Filipowi Koprek za 

udział i zostanie laureatami konkursu diecezjalnego wiedzy religijnej, katechetom p. Katarzynie 

Słowik i siostrze Jurandzie za ich przygotowanie. 

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

ŚDM 

Zostało 50 dni do rozpoczęcia w parafii. Nasza grupa na wyjazd tygodniowy do Krakowa liczy 

27 osób (12 z Kolonowskiego, 2 z Korfantowa, 8 z Staniszcz Małych i 6 z Staniszcz Wielkich). 

Do 06 czerwca definitywnie proszę o wpłatę 100 zł. na wyjazd. 07.06. zgłaszamy naszą grupę 

do udziału w SDM. Wszystkich wyjeżdżających z każdej z wymienionych parafii ZAPRA-

SZAM do udziału w Mszy św. Roku Miłosierdzia 21czerwiec, wtorek, o godzinie 19:00. Po 

Mszy św. spotkanie w salce. Grupa z Hochdal, którą będziemy gościć w naszej parafii liczy 18 

osób (9 dziewczyn, 6 chłopców, 3 dorosłych). Stan funduszy na wyjazd naszej młodzieży do 

Krakowa to 8.970 zł. Dzisiaj po Mszach św. u młodzieży można nabywać świeczki Roku Miło-

sierdzia (cena 6 zł) oraz film dvd św. Bernadeta, Jan XXIII, Paweł VI (cena 20 zł), album św. 

Rita ( cena 16 zł.), modlitewnik o Najświętszym Sakramencie (cena 4 zł). Książka „Camino, 

drogi życia” (cena 10 zł.). Wszystkie zyski zostają przeznaczone na wyjazd naszej młodzieży na 

ŚDM do Krakowa. Wszystkim składamy słowo dziękuję za dotychczasowe wsparcie wyjazdu 

i prośba młodzieży o wsparcie ostatniej już akcji na cel wyjazdu. W dalszym ciągu można będzie 

wspierać wyjazd ofiarami ze skarbonki w wejściu do kościoła „Ofiara Miłosierdzia”. 

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

Camino 

Siedem osób (Ania, Karolina, Maria, Zofia, Henryk, Marek, ks. Piotr ) pielgrzymowało od 27 do 

29 maja. Etapy: 1 dzień, Kolonowskie - Góra św. Anny; 2 dzień, Góra św. Anny - Opole Malina, 

3 dzień, Opole - Mikolin ( parafia Skorogoszcz). Razem ok. 110 kilometrów. Może więcej 

szczegółów z tych dni, z przebytych kilometrów, doznanych wrażeń zostanie kiedyś opisane. 

 

Dzisiaj Odpust ku czci NSM. Suma i Procesja o 11:00. Gościmy ks. Jerzego Niedzielskiego. 

Kolekta na cele diecezji i świątynię Opatrzności Bożej. O 15:00 Nieszpory Odpustowe. Po 

każdej Mszy św. kiermasz organizowany przez młodzież na rzecz wsparcia wyjazdu do Kra-

kowa na ŚDM. Wszystkich parafian i gości ZAPRASZAMY do udziału w Sumie i Procesji 

Odpustowej. 

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

W poniedziałek Msza św. i procesja na cmentarz za naszych zmarłych parafian. 

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

W środę Msza św. szkolna o 17:00. 

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

W czwartek przed Mszą św. Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji powołań. 

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

W piątek przed Mszą św. Różaniec w int. ŚDM. Po Mszy św. można zapisywać intencje 

mszalne na drugą połowę 2016 roku. 

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

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

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

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

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

Bóg zapłać: za wszelkie dobro, modlitwy, prace. 

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

Zapowiedzi przedślubne:  

2. Anioł Rafał zam. Centawa i Gomoła Ewa zam. Kolonowskie; 

2. Konieczko Łukasz zam. Kolonowskie i Czołek Ewelina zam. Krasiejów; 

2. Markowski Mateusz zam. Kolonowskie i Gala Klaudia zam. Turawa. 

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

++ Odbył się pogrzeb śp. Jerzego Zymela l. 70. Wieczny odpoczynek …++ 

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

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia Bożej opie-

ki łask i zdrowia. Szczęść Boże. 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico, Weite Welt 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Katarzynę Muc, Agnieszkę 

Czok, Irenę Jakubczyk i Annę Grabowską. Bóg zapłać! 

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

Inne ogłoszenia i informacje na stronie 2 gazetki. 

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

Biblioteka otwarta w salce katechetycznej po Mszy św. niedzielnej o 10:00. Kancelaria 

czynna od poniedziałku do piątku po Mszach św. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą 

św. W miesiącu maju stronę parafii www. odwiedzono 4.680 razy. Bóg za-

płać za składane ofiary cmentarne z racji stawianych pomników oraz za 

miejsce grobu. W kancelarii można wypożyczać filmy dvd, oferta liczy 127 

tytułów. Trwa Nawiedzenie Obrazu Jezu Ufam Tobie oraz Różańca w do-

mach naszej parafii. 

 

Wszystkim parafianom i gościom Życzę pięknego Odpustu ku czci NSM 

23/2016 


