
Porządek Nabożeństw 

od 02.06. do 09.07.2017 r. 

 

Niedziela 02.07. XIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża Otto, syna Lucjana, rodziców Marię i Teodora, teściów Annę i Jana, siostrę Krysty-
nę, bratową Teresę, siostrzeńca Norberta, szwagierki, szwagrów i pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski i zdrowie 
z ok. 60 r. ślubu Józefa i Heleny 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za + Urszulę Wałaszek - zam. od koleżanki 

 

Poniedziałek 03.07. św. Tomasza Ap. święto 

  8:00 Za + syna Patryka w 9 r. śmierci, ++ teściową Janinę, chrzestną Jadwigę, szwagra Krystiana 
i pokr. z obu stron 

11:00 Msza i ślub Katarzyna Nocoń i Adrian Wodniok 

 

Wtorek 04.07. 

18:00 1. Za ++ rodziców Annę i Józefa Konieczny, teściów Hildegardę i Józefa Bogdoł, dziadków Flo-
rentynę i Juliusza Strzelczyk oraz pokr. 

 2. Do NSM z prośbą o dalszą opiekę, łaski i zdrowie dla Henryka Piaszczyńskiego - zam. od 
pracowników Packprofil 

 

Środa 05.07. 

18:00 Za ++ Renatę jej męża Wilhelma, rodziców, siostrę, szwagra - zam. od Marii Kruk 

 

I Czwartek 06.07. 

17:00 Godzina św. i Koronka 

18:00 Za ++ matkę Elfrydę w 1 r. śmierci, ojca Jana, męża Marcina, brata Franciszka i Edwarda 

 

I Piątek 07.07. 

  7:00 W int. chorych, seniorów samotnych (j. niemiecki) 

14:00 Msza i ślub Izabela Krupka i Piotr Włodarski 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za + matkę Elżbietę Steinert w 1 r. śmierci, + ojca Gerharda 

 

Sobota 08.07. 

  8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski i zdrowie 
z ok. 50 r. urodzin Beaty oraz o Boże bł. dla całej rodziny 

——————————————–————————————————– 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 O dar życia wiecznego za ++ męża i ojca Józefa w r. śmierci, jego ojca Joachima, brata Rudolfa 
oraz pokr. 

 

Niedziela 09.07. XIV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + ojca Franciszka. (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ matkę Stefanię w 10 r. śmierci, ojca Bolesława w r. śmierci, teściów Agnieszkę i Józefa 
oraz dusze opuszczone 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za ++ Marię i Antoniego Maniera 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

27(1227) 02.07. – 09.07.2017 

 

Dwie Akcje 
 
1. Lubię Ludzi 
Taki jest tytuł Akcji zainicjowanej przez ks. Jac-
ka Stryczka (pomysłodawcy Szlachetnej Paczki  
i Ekstremalnej Drogi Krzyżowej). Idea Akcji jest 
piękna i warto ją rozpowszechniać. Przede 
wszystkim swoją postawą, słowem. Chociaż 
smutne jest to, że trzeba inicjować taką akcję, 
która dotyczy fundamentu nauczania Chrystusa  
i Kościoła. Smutne, że my chrześcijanie musimy 
sobie przypominać o tym, że lubię bliźniego. 
Przecież inicjatorem takiej Akcji jest sam Bóg, 
który proponuje Nam „Kochaj bliźniego Swe-
go...”. Wartość Akcji „ Lubię Ludzi” tkwi w jej 
prostocie. Nie trzeba właściwie niczego.  
Wystarczy słowo i uśmiech. Wystarczy powie-
dzieć komuś: Dzień dobry! Pięknie dziś wyglą-
dasz! Mądrze to napisałeś, powiedziałeś! Masz 
ciężką pracę! Dziś piękna jest pogoda! itd. itd. 
A jeśli nie stać mnie na słowo, to przynajmniej 
wystarczy Uśmiechnąć się. Taka postawa daje siły bliźniemu, ale i temu kto tak 
mówi, uśmiecha się. Krąg dobra, lubienia powiększa się. Zazwyczaj dostrzegamy 
i punktujemy zło i błędy. Jeszcze dorabiamy do tego swoją filozofię „ja zawsze 
mówię prawdę w oczy”. Konkretny przykład z naszego podwórka z ostatniego 
czasu: Mamy internetową stronę parafii. Nie tak dawno nie zostały na niej zaktu-
alizowane ogłoszenia, jak to zawsze się dzieje w niedzielę. Uczyniliśmy to dopie-
ro w czwartek. Przez 4 dni nadeszło 7 e-maili z pytaniem co się dzieje? plus 
„życzliwy” komentarz. Nikt nie napisał, a może są kłopoty nie zależne od Nas. 
Cztery dni nie ma ogłoszeń po raz pierwszy w historii stronki i…… Przez 
wszystkie lata kiedy one się ukazują, nie otrzymaliśmy ani jednego e-maila  
mówiącego: fajnie, że stronka jest, że aktualizowana, fajny tekst, dziękuję itp. 
Jasne, że to taki mały kamyczek, żaden problem, ale ilustrujący ideę po co akcja 
„Lubię Ludzi’. 
 

Sentencja: ks. Jacek Stryczek - Chcielibyśmy, aby okazywanie sobie tego, że  
lubimy ludzi, stało się gestem, z którym spędzamy wakacje. 



Mów jak ktoś powie jestem z zawodu nauczyciel, ksiądz, lekarz, sekretar-
ka, sprzątaczka ooo! to ważny i potrzebny zawód, a nie: oj to masz fajnie 
nic nie robisz tylko śpisz, kawy pijesz i masz wolne. 
A oto Manifest Akcji „Lubię Ludzi”: Wydobywamy z ludzi to, co mają 
najpiękniejszego. Pomagamy im, by stali się lepsi. Właśnie tak wpływamy 
na rzeczywistość. Do prawdziwych zmian potrzeba działania. To piękni 
ludzie kreują wokół siebie piękny świat. Jeśli będzie nas wielu, zmienimy 
wszystko. Lubię Ludzi to nasz sposób na życie. Kierujemy się na co dzień 
takimi zasadami: 1. Doceniamy innych, kiedy odnoszą sukces. 2. Dostrze-
gamy potrzebujących i mądrze pomagamy. 3. Pracujemy uczciwie. 4. Róż-
norodność traktujemy jako szansę. 
Opowiadanie: Pewna grupa uczestników zabawy, ukrył w lesie różne 
przedmioty. Potem trzeba było odnaleźć co najmniej jeden z nich. Wieczo-
rem, przy ognisku każdy opowiadał o tym, co mu się przytrafiło. Mały 
Grześ stał zboku, nie miał nic do powiedzenia, nie udało mu się… W pew-
nej chwili do przewodnika grupy podszedł mężczyzna i powiedział „Ten 
mały chłopiec uratował mi życie. Poszedłem dziś do lasu, aby się powie-
sić. Wtedy spotkałem tego chłopca, który się do mnie tak serdeczne 
uśmiechnął i od serca rzekł Dzień dobry Panu! To przywróciło mojemu 
życiu radość”. Mały więc gest, słowo, miejsce, pozdrowienie potrafią  
czynić cuda…. 
 
2. Bóg Porusza 
Akcja ta, to moje zaproszenie, aby wakacje, urlop spędzać aktywnie.  
Ruszając się. Rowerem lub pieszo. Dalej lub bliżej. Nieważne. Ważne, aby 
wyjść z domu i….. Może to być ruch indywidualny, rodzinny, sąsiedzki. 
Zapraszam też do udziału w pielgrzymowaniu: 
- 14–19 sierpień - Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę (zapisy  
w Zawadzkiem lub Opolu) 
- 18/19 sierpień, piątek/sobota – Droga 4+4+kamień=17 
- 25-27 sierpień – Pielgrzymka na Górę św. Anny 
Zapraszam chętnych, aby na razie zarezerwować czas, a wszystkie szcze-
góły będą podane w późniejszym terminie. 
 
Wyjazdy 
- 26 lipiec pielgrzymka na Odpust św. Anny do Olesna. Wyjazd o 16:00. 
Zapisy w zakrystii i kancelarii, podajemy imię nazwisko, adres nr pesel. 
Zapłata w autobusie 
- 14 sierpień wycieczka do Wadowic i Inwałdu. Wyjazd o 7:00. Odwiedzi-
ny domu św. Jana Pawła II, zwiedzanie Wadowic, pobyt w Parku Miniatur 
w Inwałdzie, obiad. Koszt 20 zł. Zapisy w kancelarii i zakrystii, podajemy 
imię i nazwisko, adres, nr pesel. 

Dziś kolekta na cele diecezji i seminarium. Nieszpory o 17:15. 

——————–——–——–———–———–——–—–———–————— 

W I czwartek miesiąca Godzina św. i Koronka o 17:00. 

——————–——–——–———–———–——–—–———–————— 

W I piątek miesiąca Msze św. o 7:00 i 18:00. Od 8:00 odwiedziny chorych w do-
mach z Komunią św. 

——————–——–——–———–———–——–—–———–————— 

W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30. 

——————–——–——–———–———–——–—–———–————— 

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

——————–——–——–———–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Tulipanowej: Teresa Pach, Kry-
styna Pach, Elżbieta Gomoła, Ewa Anioł. Bóg zapłać! 

——————–——–——–———–———–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każdą modlitwę, życzliwość, prace, ofiary. Przygotowanie Uroczysto-
ści Odpustowej, służbę i udział w Sumie. Złożona ofiara w odpust to 3.272 zł. Dzię-
kujemy za wszelkie ofiary składane na cele parafii oraz cmentarza w kościele, kance-
larii i na konto. 

——————–——–——–———–———–——–—–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia  
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

——————–——–——–———–———–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny, różne książeczki (ofiara do skarbonki), w zakrystii do 
nabycia film „Ślady stóp” (o Camino 20 zł.) 

——————–——–——–———–———–——–—–———–————— 

Sakrament pokuty przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna od poniedziałku do 
piątku po Mszach św. Biblioteka w okresie wakacji nieczynna. 

——————–——–——–———–———–——–—–———–————— 

PAPIESKA INTENCJA EWANGELIZACYJNA 

Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modli-
twy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana  
i piękno życia chrześcijańskiego. 

——————–——–——–———–———–——–—–———–————— 

Opowiadanie 

W starodawnych kronikach znajduje się historia dziewczyny, która należała do grupy 

kobiet towarzyszących Jezusowi w drodze na Kalwarię. Była to dziewczyna nieśmia-

ła, milcząca, skromna. Na wieść o Zmartwychwstaniu niepotrzebne jej były wizje czy 

potwierdzenia. Uwierzyła natychmiast. Pod wpływem odwagi, której nigdy dotąd nie 

miała, zaczęła pielgrzymować i głosić słowa Jezusa. Nie lękała się już. Głosiła posła-

nie w miastach i wsiach. Pewnego dnia podszedł do niej mężczyzna, którego głęboko 

poruszyło jej świadectwo. Zapytał ją: Powiedz mi, w czym tkwi tajemnica twojej  

odwagi?- W pokorze. Tak nauczył mnie Nauczyciel. Mężczyzna stał przez chwilę 

milczący, potem znów spytał: Do czego służy pokora?- Do tego, bym mogła powie-

dzieć jako pierwsza: „Kocham cię”. 
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