
Porządek Nabożeństw 

od 13.08. do 20.08.2017 r. 

 

Niedziela 13.08. XIX zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za parafian (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + syna Pawła w dniu urodzin, ++ z rodziny 

16:00 Nabożeństwo Fatimskie 

18:00 …………………………… 

 

Poniedziałek 14.08. św. Maksymiliana Marii Kolbego, wsp. 

  7:00 W int. udających się na pielgrzymkę 

 

Wtorek 15.08. Wniebowzięcie NMP 

  8:00 Za żyjących i ++ członków Róż Różańcowych 

10:00 Za ++ żonę i matkę Annę Romańczuk, jej rodziców Agnieszkę i Antoniego, teściów  
Władysławę i Aleksandra, ++ z rodzin Romańczuk i Gomoła 

 

Środa 16.08. 

  8:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Franciszka, braci Alfreda i Leopolda, bratową Gertrudę, 
dziadków i pokr. 

20:00 Nabożeństwo 

 

Czwartek 17.08. św. Jacka, prezbitera, uroczystość. 

  7:00 Msza Pielgrzymki 

18:00 Za ++ ojca Wilhelma w 30 r. śmierci, matkę Różę, teścia Bronisława i pokr. 

 

Piątek 18.08. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ męża i ojca Krzysztofa Zajonc w 20 r. śm, wnuka Mateusza, ciocię Franciszkę, Jana 
Lisok, rodziców Alojzego i Franciszkę Mlynek, teściów Augustyna i Martę Zajonc, dziad-
ków Bartłomieja i Emy Mlynek, Tomasza i Józefinę Dikta oraz dusze opuszczone 

21:00 W int. pielgrzymów 

 

Sobota 19.08. 

  8:00 Za ++ matkę w r. śmierci, ojca, brata, teścia i pokr. 

——————————————–—-——————————– 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 ……………...……………. 

 

Niedziela 20.08. XX zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Różę w r. urodzin, ojca Franciszka, teściów Urszulę i Jerzego i pokr.  
(j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ matkę Katarzynę w r. śmierci, ojca Piotra, męża Tadeusza, ++ z rodzin Schatton  
i Szydłowski 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za ++ męża i ojca Leona, rodziców Karola i Gertrudę, pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

33(1233) 13.08. – 20.08.2017 

 

Idźcie i Głoście 
 

To hasło towarzyszy Nam w tym Roku Duszpasterskim. Jest 
to zadanie, aby być uczniem Pana Jezusa. Jak Apostołowie 
być Jego świadkiem w każdym miejscu i sytuacjach. Poniżej 
kilka zaproszeń do konkretnego Wyjścia i Głoszenia: 
- Poniedziałek—wyjazd do Wadowic i Inwałdu. Msza św.  
o 7:00, wyjazd o 8:00. Prośba o zabranie legitymacji ucz-
niowskich, studenckich i emerytów. 
- 14–19 sierpień - Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną  
Górę, zapisy w Zawadzkiem lub Opolu. 

W parafii pragniemy pielgrzymować duchowo, dlatego zapra-
szamy w tych dniach do udziału w Mszy św. przyjęciu Komu-
nii św. W domach do modlitwy indywidualnie lub rodzinnie. 
W kościele będziemy odmawiali Koronkę do Bożego Miło-
sierdzia od poniedziałku do soboty, po każdej Mszy św. 

W środę tradycyjnie będziemy gościli pielgrzymów. Grupy  
z Kluczborka na krótkim odpoczynku oraz strumień Nyski na 
noclegu. Prośba o otwarcie naszych domów i ugoszczenie 
pielgrzymów. Myślę, iż w każdym domu i sercu znajdzie się 
„kawałek miejsca” dla przenocowania chociażby tylko dwóch pielgrzymów. 

- 18/19 sierpień, piątek/sobota – Droga 4+4+kamień=17 

Msza św. o 21:00. Droga w ciszy, odmawiając 4 Różańce i 4 Koronki. Dostaniemy 
kamień, który będzie naszą intencją. Pójdziemy przez las do Myśliny, następnie 
przez Staniszcze Małe powrót do domów. 

- 25-27 sierpień – Pielgrzymka na Górę św. Anny. Prośba o zapisywanie się do 
następnej niedzieli osób, które będą nocowały w Domu Pielgrzyma. W sobotę tra-
dycyjnie będzie dojazd autokarem. Zapisy w zakrystii do następnej niedzieli. 
Opłata w autobusie. Msza w sobotę na Górze św. Anny o 9:30, wyjazd autobusu  
o 8:00. 

- Pielgrzymka do Fatimy - spotkanie uczestników w czwartek 17.08. w salce  
o godzinie 18:30. 

- Wyjazd do Pragi, jest planowany na Jarmark Adwentowy i zwiedzanie miasta. 
Termin sobota/niedziela 9 i 10 grudzień. Koszt w zależności od liczby chętnych od 
320 do 350 zł. Wstępne zapisy u ks. Piotra. 

 
Sentencje: Johan Cruyff - W życiu chodzi o to, aby się czegoś nauczyć. 



Refleksja 

Jest rzeczą zadziwiającą, jak wiele mogą zrobić zwykli, prości ludzie, którzy mają otwarte 

serca i nie wahają się podzielić z innymi, nawet gdy niewiele posiadają Każdego roku 

organizujemy najrozmaitsze zbiórki pieniędzy: na Caritas i Wigilijne Dzieło Pomocy 

Dzieciom, na KUL i seminarium duchowne, itd. Nie brakuje też doraźnej pomocy, gdy  

w kraju nastanie powódź lub kataklizm na innym kontynencie. Spontanicznie, bez wiel-

kich zachęt ludzie wkładają do puszek i koszyków mniejsze i większe sumy pieniędzy.  

I to nawet wtedy, gdy prawie każdy czuje, że dzieje się to jakby za często. Ale jak tu po-

wiedzieć „nie"? Czy można odmówić pomocy, odprawić z kwitkiem potrzebującego. Czy 

można spokojnie siadać do stołu, gdy inni nie mają co jeść lub kłaść się do łóżka, gdy ktoś 

inny nie ma dachu nad głową? Pewnie nie da się rozwiązać wszystkich problemów, które 

trapią świat. Ale każdy z nas może mieć swój udział w tym nieustannym polepszaniu 

ludzkiej doli. Odpowiedź, którą Jezus daje apostołom, gdy chcą odprawić tłumy, jest  

zadziwiająca. Bo jak na tym pustkowiu, daleko od miasta, nakarmić tłumy ludzi? Jak dać 

jeść kilku tysiącom mężczyzn i kobiet, gdy w zanadrzu są tylko dwie ryby i pięć chlebów? 

A jednak! Tam, gdzie jest miłość - wszystko jest możliwe. Wiele razy słyszeliśmy o mię-

dzynarodowych konferencjach, które miały pomóc w rozwiązaniu problemów najbiedniej-

szych krajów świata. W praktyce problemy te pozostają wciąż w rękach Kościołów i róż-

norakich organizacji, które zamiast organizować konferencje i rozmowy, po prostu pracu-

ją wśród najbardziej potrzebujących i pukają do drzwi tych, którzy mogą udzielić wspar-

cia. 

 

Na wesoło 

Na zakończenie spowiedzi kapłan pyta penitenta, kim jest z zawodu. – Jestem artystą  

odpowiada mężczyzna. I na czym to polega? pyta spowiednik. – Trudno wyjaśnić słowa-

mi. Mogę to tylko pokazać. Mężczyzna wstaje od konfesjonału i wykonuje podwójne sal-

to. Jako następna klęka u kraty starsza pani i od razu uderza w błagalny ton: – Tylko bar-

dzo proszę, niech mi ksiądz nie zadaje takiej ciężkiej pokuty, jak temu człowiekowi prze-

de mną! 

 

Opowiadanie 

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

ły 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! – powiedział 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 rozluźnione 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 stare 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 tysiące po raz trzeci. Sprzeda-

ne – powiedział licytator. Ludzie zaczęli klaskać, ale niektórzy pytali: - Co zmieniło war-

tość skrzypiec? Szybko dała się słyszeć odpowiedź: - Dotknięcie mistrza. 

Dziś kolekta na cele parafii. O 16:00 Nabożeństwo Fatimskie: procesja i ró-
żaniec. Do skarbonki w wejściu do kościoła można przynosić Intencje Modli-
tewne. 

——————–—–———–——–——–——–—–———–————— 

W poniedziałek Msza św. o 7:00. 

——————–—–———–——–——–——–—–———–————— 

We wtorek Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. o 8:00 i 10:00.  
Kolekta na cele Wydziału Teologicznego w Opolu. Podczas każdej Mszy św. 
poświęcenie kwiatów i ziół. Bukiety będzie można nabyć przed Mszą św. 

u pań z Caritas parafii. 

——————–—–———–——–——–——–—–———–————— 

W środę gościmy pielgrzymów. Msza św. o 8:00 . Nabożeństwo o 20:00. 

——————–—–———–——–——–——–—–———–————— 

W czwartek Msza św. Pielgrzymki o 7:00, oraz o 18:00. 

——————–—–———–——–——–——–—–———–————— 
W piątek Msze św. o 18:00 i 21:00. 

——————–—–———–——–——–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę gościem będzie o. Oblat, który będzie rozprowadzał  
kalendarze Misyjne na 2018 rok. Kolekta na cele parafii. 

——————–—–———–——–——–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Różanej: Aleksandra  
Gawlik, Mariola Lipok, Alina Wójcik, Maria Glegoła. Bóg zapłać! 

——————–—–———–——–——–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każdą modlitwę, życzliwość, prace, ofiary. Prace i dbałość 

o teren placu kościelnego. 

——————–—–———–——–——–——–—–———–————— 

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

——————–—–———–——–——–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny, film dvd „Ślady stóp” 

——————–—–———–——–——–——–—–———–————— 

Sakrament pokuty przed każdą Mszą św. Kancelaria od wtorku do piątku 
po Mszy św. (można zapisywać intencje mszalne na ostatnie miesiące bieżą-
cego roku). 

——————–—–———–——–——–——–—–———–————— 

Zapowiedzi przedślubne: 2. Dawid Karwat zam. Opole i Agnieszka Knapik 
zam. Opole. 1. Natalia Żmudzka zam. Tokarnia i Krzysztof Makusek zam. 
Tokarnia. 

 

Idźcie i Głoście 
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