
Porządek Nabożeństw 

od 26.06. do 03.07.2016 r. 

 

Niedziela 26.06. 13 zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 …………………………..(Deutsch) 

10:30 Godzinki ku czci NMP 

11:00 Dziękczynna z ok. rocznic święceń kapłańskich 

18:00 Za + syna Mateusza Zajonc w 5 r. śmierci 

 

Poniedziałek 27.06. św. Cyryla, biskupa i doktora, wsp. 

  7:00 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. 

 

Wtorek 28.06. św. Ireneusza biskupa i męczennika, wsp. 

18:00 Za + Józef Dudarewicz - zam od sąsiadów 

 

Środa 29.06.św. Piotra i Pawła, Apostołów, uroczystość 

  8:00 Za ++ rodziców Krystynę i Ernesta, brata Norberta w 5 r. śmierci, ++ z pokr. 

16:00 Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą za wst. NSM o dalsze błogosławieństwo, opiekę 

i zdrowie dla Marii Hornik oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci 

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

 

Czwartek 30.06. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za + Jerzy Zymela w miesiąc po śmierci 

 

I Piątek 01.07. 

  8:00 W intencji chorych, samotnych, starszych (Deutsch) 

17:30  Różaniec w int. ŚDM 

18:00 Za + męża i ojca Wilhelma, rodziców, teściów, siostry, braci, pokr i dusze opuszczone 

 

I Sobota 02.07. 

  8:00 …………………….. 

15:00 Chrzest: Dawid Michał Kampa, Roczki: Wojciech Adrian Garbas, Simon Jan Biniecki, Natan 

Jan Cieślar 

16:00 Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą za wst. NSM o dalsze błogosławieństwo, opiekę 

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

——–—–——–—–—————————–—————–——————— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + Jerzy Zymela - zam. od sąsiadów 

 

Niedziela 03.07. 14 zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Stefanię i Bolesława w r śmierci, teściów Agnieszkę  

i Józefa, szwagra Andrzeja oraz pokr. (Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ matkę Elżbietę, zaginionego ojca Piotra, ich rodziców, rodzeństwo, rodziców Rozalię  

i Pawła, siostrę Elżbietę, szwagra Józefa i Henryka, chrześniaka Krystiana i Andrzeja, pokr.  

i dusze opuszczone 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za + syna Patryka Przybył w 8 r. śmierci, teściową Janinę i pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

26(1175) 26.06. – 03.07.2016 
 

Światowe Dni Młodzieży 

Modlitwa ŚDM: Boże, Ojcze miłosierny, 

który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu 

Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Du-

chu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierza-

my dziś losy świata i każdego człowieka”. 

Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze 

wszystkich narodów, ludów i języków. Pro-

wadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach 

współczesnego świata i daj im łaskę owocnego 

przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Kra-

kowie. Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami 

Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wąt-

piącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość 

oziębłym, przebaczenie winnym i radość smut-

nym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą  

w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemienia-

jącym ludzkie serca i odnawiającym oblicze 

ziemi. Maryjo, Matko Miłosierdzia; Święty 

Janie Pawle II; Święta Siostro Faustyno; Świę-

ty Jakubie – módlcie się za Nami! 

Nasza Grupa, która wyjedzie od 25 do 31 lipca do Krakowa na ŚDM i spotkanie z papieżem 

Franciszkiem liczy 27 osób ( 1 z Korfantowa, 1 z Łambinowic, 8 z Staniszcz M., 4 z Staniszcz 

Wlk., 12 z Kolonowskiego i ksiądz). W Dniach w Parafii będziemy gościć grupę 18 osób  

(9 dziewczyn, 6 chłopców, 3 dorosłych) z parafii Hochdal. W tych dniach zapraszamy do łącz-

ności z Nami. Przeżywania tych dni niezależnie od wieku i stanu. Prosimy o modlitwę, udział  

w Mszach św. w tych dniach. Życzliwość i dobre słowa w rodzinach, na ulicach, w miejscach 

pracy. Uśmiech i radość. Dobre uczynki. Niech zakupione świece Roku Miłosierdzia zapłoną 

w naszych domach, niech przy nich gromadzi się rodzina na modlitwie i rozmowie. Zaprasza-

my do wspólnego odmawiania Modlitwy Różańcowej w kościele, przed Mszą św. w dniach:  

10 – 19 lipiec oraz 26 - 31 lipiec. Koszt wyjazdu Naszej Grupy to kwota 19.776,37 zł. (plus 

koszt transportu). Z wpłat młodzieży i ofiar ludzi uzbieraliśmy kwotę 16.770 zł. Na pobyt mło-

dzieży w parafiach naszej gminy UMiG Kolonowskie przeznaczył 10.000 zł. Można w dal-

szym ciągu, wspierać wyjazd naszej młodzieży przez składane ofiary w skarbonce w wejściu 

do kościoła, na konto, u księdza i młodzieży.  Zapraszamy do udziału w Dniach w Parafii  

i transmisjach telewizyjnych. My zapewniamy o naszej pamięci i modlitwie tam w Krakowie, 

podczas różnych spotkań a szczególnie z Ojcem św. Bóg zapłać za dobre słowa, wsparcia, 

zachęty, za modlitwy i każdą składaną ofiarę. DZIĘKUJEMY ! 

Sentencja: „W życiu piękne są tylko chwile, ale dla nich warto żyć”. Oby czas wakacji i urlo-

pów był taką chwilą. Bezpiecznego, Owocnego, Błogosławionego, Rodzinnego Czasu. Pan 

Bóg niech będzie obecny w Mszach, Modlitwie, Refleksji. 

 



Camino. Kolonowskie-Góra św. Anny-Opole-Skorogoszcz 110 km. 

Część 3 

Dzień trzeci, Niedzielę, rozpoczynamy Mszą świętą. Msza jest jedynym, tradycyj-

nym punktem przeżywanej Niedzieli, takiej jak w domu. W drodze wszystko jest 

inne. Nie ma domowego lenistwa, tradycyjnego obiadu, drzemki. Jest droga. Ten 

dzień nie był łatwy. Najpierw okazało się, że Opole wcale nie jest takie małe. Od 

jednego końca miasta do drugiego przejście zajęło nam trzy godziny. Po południu 

zaczął padać obficie deszcz. Trzeba było nadrobić kilometry nie zrobione  

w sobotę, więc dzień był bardzo długi. Kilometrów było dużo, ponad czterdzieści. 

Zmęczenie dawało znać o sobie. Niektórym z nas, zmęczenie wycisnęło duże odci-

ski, pęcherze a nawet łzy bólu. Z radością przyjęliśmy znak informujący, że następ-

na wioska jest za cztery minuty. Ale cztery minuty jadąc samochodem, to nie te 

same cztery minuty, kiedy idzie się pieszo. W restauracji w Dobrzeniu właściciel 

ugościł nas herbatą oraz sznitą z fetem. Przy zachodzie słońca doszliśmy do rzeki 

Odry. Do celu pozostało jeszcze dziesięć kilometrów. Daliśmy radę przejść osiem. 

Z ostatnich dwóch zrezygnowaliśmy. Doszliśmy do mostu w Mikolinie. Dalsza dro-

ga była ponad siły. Koniec. Pan Franek Busem przyjechał po nas. Zmęczenie było 

ogromne. Nie było nawet za bardzo sił na radość, podziękowania. Spakowanie ple-

caków i siebie do Busa i wracamy do domu. Godzina 21.30 koniec tego Camino. Po 

co człowiek idzie? Po co ja idę? Może cząstkę z odpowiedzi na to pytanie przeży-

waliśmy w Kamieniu Śląskim, kiedy to nie mogliśmy wejść do środka parafialnego 

kościoła, gdyż akurat był w nim pogrzeb. Żegnano młodego 25 letniego mężczyznę, 

który odszedł nagle. Życie jest w każdym wieku za krótkie, aby odejść. Wydłużyć 

życia się nie da. Ale przeżyć życie swoje dobrze, to już się da. Co to znaczy jednak 

dobrze? Wiele odpowiedzi. Może dobrze to znaczy czerpać z życia radość. Ale ra-

dość nie jako dobry nastrój, przeżywanie chwili, jako totalna wolność „róbta co 

chceta”. Radość z życia to sposób istnienia. Radość z sensu życia w wymiarze całe-

go istnienia, ale też radość z „sensów” małych, codziennych. Człowiek radosny jest 

nie do pokonania, jest pewny swego. Mogą przyjść różne nieszczęścia, bóle, ale ja 

potrafię tak reagować, tak kierować emocjami, że nic mnie nie złamie, że jestem 

radosny. Camino, wędrowanie to właśnie radość życia. To taki mały sens. Dlatego 

idę, dopokąd będę mógł. „Świat jest piękny”, to zdanie mówimy często i w różnych 

okolicznościach. Mówimy w zachwycie, ale też jako banał, gdy nie wiemy co po-

wiedzieć. Świat jest piękny! To piękno dostrzegasz jeszcze bardziej gdy musisz się 

wysilić. Gdy stoisz, wyczerpany na szczycie góry, pławisz się w popołudniowym 

słońcu. Patrzysz na „ocean” iskrzących się szczytów, dolin, skał, a poniżej lasów. 

Wkoło „krzyczy cisza”. Wtedy czujesz piękno świata nie tylko na zewnątrz, ale w 

sobie. Gdy idziesz cały dzień i cały twój świat to ten najbliższy krok, żyjesz tylko 

dla tego metra, który przed tobą, nic innego cię nie obchodzi, wtedy może jesteś 

naprawdę sobą. Wtedy słuchasz siebie i z sobą rozmawiasz. Wtedy nie ma goto-

wych odpowiedzi i przemądrzałych pytań. Jesteś Ty i Twoja droga bez końca. 

 

koniec 

 

Dzisiaj Msze św. o 7:30, 11:00 i 18:00. Nie będzie Nabożeństwa o 17:15. Kolekta na 

cele parafii. O godzinie 11:00, Msza św. dziękczynna Uroczystości rocznicy święceń 

kapłańskich. Zapraszamy księży i zaproszonych gości do Sali OSP, parafian gorąco za-

praszamy do skorzystania z poczęstunku i spotkania przy remizie straży.  

Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górę św. Anny. Msza św. w grocie o 10:00. 

Wyjazd rowerzystów o godzinie 6:30. 

——–—–———————————–————————–———–————— 

W środę uroczystość Apostołów św. Piotra i Pawła. Msze św. o 8:00 i 18:00. Kolekta 

na cele Stolicy Apostolskiej. O 10:00 wycieczka rowerowa Naszej Grupy ŚDM. 

——–—–———————————–————————–———–————— 

I piątek. Msze św. o 8:00 wystawienie Najśw. Sakramentu i 18:00. Odwiedziny chorych 

w. w domach z Komunią św. od 9:00. 

——–—–———————————–————————–———–————— 

I sobota o 15:00 Msza św. Roczków i Chrzcielna. O 17:00 Nabożeństwo Maryjne.  

O godzinie 19:00 spotkanie członków Bractwa św. Józefa. Początek w kaplicy u sióstr. 

Zapraszam panów należących ale też nowych, którzy chcą wstąpić do Bractwa w naszej 

parafii. 

——–—–———————————–————————–———–————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezji i seminarium. O 17:15 Nieszpory. 

——–—–———————————–————————–———–————— 

Bóg zapłać: za wszelkie dobro, modlitwy, prace. Za porządkowanie rabatek kwiato-

wych, prace przy drzewku na cmentarzu (obok wody). Kolekta na opał wyniosła 4.073 zł 

i 4 euro. Zostały zakupione nowe tablice do wyświetlania numerów pieśni. Zostały 

wykonane nowe sedilia (krzesła w prezbiterium). Wykonał i ofiarował je p. Marcin 

Bryłka - Bóg zapłać. 

——–—–———————————–————————–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia Bożej 

opieki łask i zdrowia. Szczęść Boże. 

——–—–———————————–————————–———–————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

——–—–———————————–————————–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Elżbietę Bereziuk, Sylwię 

Trzasko, Joannę Grabowską i Joannę Leszczyk. Bóg zapłać! 

——–—–———————————–————————–———–————— 

W lipcu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

 03.07. Róża 2 p. Anna Bock 

 10.07. Róża 3 p. Katarzyna Budnik 

 17.07. Róża 4 p. Irena Czupała 

 24.07. Róża 5 p. Elfryda Fleger 

 31.07. Róża 6 p. Maria Baron 

——–—–———————————–————————–———–————— 

Dzień rocznic święceń kapłańskich, niech będzie dla każdego z Nas okazją do Dziękczy-

nienia Jezusowi za dar Sakramentalnego Kapłaństwa. Módlmy się za kapłanów, których 

spotkaliśmy na drogach naszego życia. Niech to będzie okazja do gorącej modlitwy  

o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, powołania również z naszej parafii. 

26/2016 


