
Porządek Nabożeństw 

od 24.07. do 31.07.2016 r. 

 

Niedziela 24.07. 17 zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Martę w r. śmierci, ojca Piotra ich rodzeństwo, rodziców Annę i Andrze-

ja, brata Ernesta, Urszulę w r. śmierci, ciocie, pokr, dobrodziejów i dusze w czyśćcu  

(j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 W int. parafian oraz naszych gości 

18:00 Za + męża Alfreda w 4 r. śmierci, rodziców Annę i Franciszka, teściów Franciszka  

i Franciszkę 

 

Poniedziałek 25.07. św. Jakuba, Apostoła, święto 

  8:00 Za + męża i ojca Krzysztofa Zajonc w r. urodzin, ciocię, Franciszka i Jana Lisok, rodzi-

ców Franciszkę i Alojzego Mlynek, Martę i Augustyna Zajonc, wnuka Mateusza Za-

jonc 

 

Wtorek 26.07. św. Anny, patronki naszej diecezji, Uroczystość 

18:00 Za + Alfred Krupka w miesiąc po śmierci, ++ rodziców 

 

Środa 27.07. św. Joachima, wsp. 

18:00 Za + Elżbietę Steinert - zam. od sąsiadów 

 

Czwartek 28.07. 

18:00 Za ++ rodziców Annę i Wilhelma, Albinę i Józefa, męża Georga, brata Alfreda  

i Wilhelma, ciocię Marie, szwagrów Reinholda i Józefa oraz pokr. z obu stron 

 

Piątek 29.07. św. Marty, wsp. 

18:00 Za ++ rodziców Jana i Gertrudę, męża Eryka, o. Krystiana, brata Ryszarda z żoną Hele-

ną i pokr. 

 

Sobota 30.07.  

  8:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Jana w r. ich śmierci, męża Reinholda, teściów Waleskę  

i Franciszka, braci Eryka i Józefa, o. Krystiana, dziadków i pokr. 

11:00 Msza i ślub Ewa Gomoła i Rafał Anioł 

——–—–——–—–—————————–—————–——————— 

18:00 Za + Otylię Stefan w 1 r. śmierci 

 

Niedziela 31.07. 18 zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + matkę Martę z ok urodzin, ojca Franciszka, 3 siostry, 2 braci, bratową, szwagrów, 

siostrzeńca oraz pokr. (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 …………….. 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za ++ rodziców Franciszkę i , 2 braci, teściów,  Albinę, wnyka Patryka, zięcia Krystia-

na, szwagierkę Elżbietę, 3 szwagrów oraz pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

30(1179) 24.07. – 31.07.2016 
 

Informacje 

 

Diecezja opolska, utworzona jako 

administratura apostolska w 1945 r. 

Erygowana przez papieża Pawła VI 

28 czerwca 1972 r .  bullą 

„Episcoporum Poloniae coetus”  

i włączona do metropolii wrocław-

skiej, a od 25 marca 1992 r. – kato-

wickiej katedra Podwyższenia Krzy-

ża Świętego - rocznica poświęcenia: 

16 XI patroni: św. Anna, Matka 

Najświętszej Maryi Panny (26 VII); 

bł. Czesław, prezbiter (20 VII), bł. Bronisława, dziewica (1 IX) patron metropolii gór-

nośląskiej: św. Jacek, prezbiter (17 VIII). Patronka Śląska: św. Jadwiga Śląska (16 X) 

stolica diecezji: Opole obszar 8.033 km2; mieszkańców: 826.000; katolików: 798.595; 

parafii: 399 księży diecezjalnych: 711; księży zakonnych: 135; sióstr zakonnych: 671; 

alumnów: 71 biskup diecezjalny: Andrzej Czaja, biskupi pomocniczy: Paweł Stobra-

wa, Rudolf Pierskała, biskupi seniorzy: abp. Alfons Nossol, bp. Jan Bagiński 

 

Parafia Kolonowskie położona jest nad rzeką Mała Panew, pomiędzy lasami, na po-

graniczu województw opolskiego i śląskiego, 35 km od Opola i 80 km od Katowic, 

między Ozimkiem i Zawadzkiem. Należy do dekanatu Zawadzkie i liczy ok. 1650 

parafian. Kolonowskie to miejscowość składająca się z kilku założonych XVIII  

w. osad: Bzinitzka, Rogolowietz i Staniska Kolonia - zwana później Haraschowska. 

Opiekę duszpasterską sprawowali księża proboszczowie ze Szczedrzyka, a później  

z Krasiejowa i ze Staniszcz Wielkich. Z tej ostatniej parafii, po oddzieleniu, powstała 

Parafia Kolonowskie. W 1933 r. w Kolonowskiem ustawiono barak, który służył, jako 

kaplica do odprawiania Eucharystii. Posługę duszpasterską pełnili księża ze Staniszcz 

Wielkich. Punktem zwrotnym w powstaniu parafii była decyzja wybudowania kościo-

ła. Zezwolenie na budowę otrzymano 19 lutego 1948 r. Promotorem i budowniczym 

tego wspaniałego obiektu w bardzo trudnych powojennych czasach był ksiądz Henryk 

Czerwionka. Kościół p.w. Niepokalanego Serca Maryi konsekrowano 30 maja 1954 r. 

Razem z kościołem powstała plebania i został założony cmentarz. W późniejszych 

latach dobudowano salki i zbudowano klasztor. 

 

Sentencja: Joseph Murphy - Zdobywanie bogactwa w pocie czoła, to najkrótsza droga 

na cmentarz. 

 



Ś D M 

Dzisiaj Msza św. o 10:00 z udziałem naszych gości, z wspólną modlitwą młodych. Po 

Mszy grupa z Hochdal ma spotkanie w klasztorze u sióstr, natomiast grupa Nasza wy-

jeżdżająca do Krakowa ma spotkanie w salce. Od godziny 15:00 Festyn Rodzinny na 

Granicy. Zapraszamy wszystkich. 

W poniedziałek o 9:00 wyjazd naszych gości, grupy 17 osób z Hochdal. Jadą Busem 

JEKA do Trzebnicy, stamtąd udadzą się do Krakowa. 

O 12:00 Msza św. w int. Naszej 27 osobowej Grupy ŚDM, o 13:00 wyjazd autokarem 

Smykała na ŚDM. Baza nasza mieści się (nie skromnie powiem w najpiękniejszym miej-

scu na świecie), w miejscowości Barwałd Górny. 10 km. od Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Połączenie do Krakowa jest pociągiem, co godzinę. W miejscowości tej będziemy jedy-

ną grupą z Polski, pozostałe będą z całego świata (razem 150 osób). Warunki do spania 

doskonałe. Spotkania będą w Krakowie i w Kalwarii, czeka nas piesza pielgrzymka na 

Kalwarię szlakiem, którym wędrował św. Jan Paweł II. No, reszta na miejscu. 

Różaniec w naszym kościele w int. ŚDM: wtorek, środa, piątek o 17:30; niedziela  

o 7:00; czwartek o 17:45 Koronka. 

My jadący do Krakowa obiecujemy modlitwę razem z papieżem i młodzieżą z całego 

świata w int. Naszych parafii, w WASZYCH i NASZYCH INTENCJACH. Szczęść 

Boże - ks.Piotr i 26 pięknych młodych ludzi! 

——–—–———————–———–————————–———–————— 

Opowiadanie 

Na licytacji licytator uniósł w górę skrzypce. Były porysowane i zniszczone. Struny 

wisiały rozluźnione i licytator sądził, że nie warto tracić czasu na stare skrzypce, ale 

jednak uniósł je do góry z uśmiechem. Co państwo mi proponujecie? Zacznijmy od... 

stu euro. - Sto pięć! – odezwał się jakiś głos. Potem sto dziesięć. - Sto piętnaście! – po-

wiedział inny. Potem sto dwadzieścia. Sto dwadzieścia po raz pierwszy, sto dwadzieścia 

po raz drugi, sto dwadzieścia… Z końca sali podniósł się mężczyzna o siwych włosach  

i podszedł bliżej. Wziął smyczek. Chusteczką oczyścił stare skrzypce, naciągnął rozluź-

nione struny, ujął je energicznie i zagrał melodię czystą i piękną niczym śpiew aniołów. 

Gdy przestał grać, licytator spokojnym i niskim głosem spytał: Ile mi ofiarujecie za sta-

re skrzypce? Uniósł je razem ze smyczkiem. Tysiąc, a kto dwa tysiące? Dwa tysiące!  

A kto da trzy tysiące? Trzy tysiące po raz pierwszy, trzy tysiące po raz drugi, trzy tysią-

ce po raz trzeci.. Sprzedane! – powiedział licytator. Ludzie zaczęli klaskać, ale niektó-

rzy pytali: Co zmieniło wartość skrzypiec? Szybko dała się słyszeć odpowiedź: Do-

tknięcie mistrza. 

——–—–———————–———–————————–———–————— 

papież Franciszek o Miłosierdziu 

Jezus wzywa również do przebaczania i do dawania. Mamy być narzędziami miłosier-

dzia, ponieważ pierwsi otrzymaliśmy je od Boga. Mamy być szczodrzy dla wszystkich, 

wiedząc, że również Bóg wielkodusznie obdarza nas swoją życzliwością. Mówienie źle  

o nieobecnym bracie jest równoznaczne z przedstawianiem go w złym świetle, szkodze-

niem jego reputacji i wystawianiem go na pastwę plotek. Zdarza się, że w czyjejś obec-

ności czujemy się jakoś skrępowani. Chcielibyśmy coś powiedzieć, ale nie wypada. 

Przecież możemy tę osobę zasmucić, zranić. Dlaczego więc łatwo przychodzi nam mó-

wić to samo, gdy tej osoby nie ma? Skoro nie potrafimy albo nie powinniśmy mówić  

o czymś bliźniemu prosto w oczy, nie mówmy tego wcale. 

Dzisiaj kolekta na cele parafii. Nie będzie Nabożeństwa o 17:15.  

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

W sobotę tradycyjna Adoracja Najświętszego Sakramentu, jako wieczna Adoracja w naszej 

diecezji. Porządek Adoracji: 

8:30 - wystawienie Najśw. Sakramentu 

9:00 - 10:00 - Róże Różańcowe, Czciciele MB Szkaplerznej, Bractwo św. Józefa 

10:00 - 11:00 - Opolska, Leśna, Prosta, Krzywa 

11:00 - ślub 

12:00 - 13:00 - Stare i Nowe Osiedle 

13:00 - 14:00 - Bendawice i Kościuszki 

14:00 - 15:00 - Haraszowskie 

15:00 - 16:00 - ks. Czerwionki, Topolowa 

16:00 - 17:00 - Szkolna, Fabryczna, 1 Maja, Nowa, Kolejowa 

17:00 - 17:30 - indywidualna 

17:30 - Nabożeństwo 

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

W przyszłą niedzielę Msze św. o 7:30 (j. polski); 10:00; 18:00. Nieszpory o 17:15. Kolekta na cele 

parafii. W godzinach wieczornych przyjazd Grupy ŚDM z Krakowa. 

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

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w Opolu 27 lipca. Wyjazd o 16:30. koszt 15 zł. Zapisy  

w zakrystii. 

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

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Od 15 do 20 sierpnia. Hasło: Od źródeł Chrztu do Miłosier-

dzia - do nowego życia. Zapisy i szczegóły u o. Waldemara par. NSPJ w Zawadzkiem tel. 6932-

74142. W naszej parafii gościmy strumień Nyski. Prośba o przyjęcie pielgrzymów do swoich 

domów z środy na czwartek (17/18 sierpień). 

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

Parafialna Pielgrzymka na Górę św. Anny od 26 do 28 sierpień. Zapisy tych, którzy pragną spać 

w domu pielgrzyma w zakrystii do 15 sierpnia (podać ilość noclegów). Zapisy do wyjazdu autoka-

rem u p. Baron tel. 4631813. Msza na Górze św. Anny w sobotę o 9:00.  

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

Pielgrzymka do Włoch: do 25 sierpnia prośba o wpłacenie na konto parafii z dopiskiem piel-

grzymka Włochy, całej kwoty. 

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

Bóg zapłać: WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO CO ZWIĄZANE BYŁO I JEST Z ŚDM W PARA-

FII I KRAKOWIE. Ofiara złożona przy błogosławieństwie kierowców jako dar dla misji wyniosła 

2.063 zł i 2 euro. 

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

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia Bożej opieki łask 

i zdrowia. Szczęść Boże. 

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

Zapowiedzi przedślubne: 3. Iwona Czaja zam. Zawadzkie i Marcin Karelus zam. Kolo-

nowskie; 3. Marta Małolepszy zam. Wrocław i Andrzej Kołodziej zam. Kolonowskie.  

1. Aleksandra Hreczuch zam. Kolonowskie i Rafał Gawlik zam. Kolonowskie. 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny, książeczki Droga do nieba (25 i 27 zł), Modlitewnik do Nabo-

żeństw Fatimskich (5 zł), książka „Camino” (10 zł). 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Danutę Szydłowską, Weronikę Pałek, 

Monikę Kupke i Reginę Przybyła. Bóg zapłać! 

 

św. s. Faustyno i św. Janie Pawle II - módlcie się za Nas ! 

30/2016 


