
Porządek Nabożeństw 

od 10.06. do 17.06.2018 r. 

 

Niedziela 10.06. Odpust 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane dobro z prośbą o Boże bł. łaski, zdrowie 
dla Małgorzaty z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł. dla całej rodziny (j. niemiecki) 

11:00 1. W int. całej parafii 

 2. W pewnej int. 

13:30 O Boże bł. dla uczestników Zjazdu Absolwentów miejscowej szkoły podstawowej oraz  
o szczęście wieczne dla ++ nauczycieli, wychowawców, kolegów i koleżanek 

15:00 Nieszpory 

18:00 Za ++ matkę Annę w r. urodzin, ojca, brata i pokr. z obu stron 

 

Poniedziałek 11.06. 

18:00 Za wszystkich ++. Procesja na cmentarz 

 

Wtorek 12.06. 

18:00 1. Za ++ męża i ojca w r. urodzin, jego rodziców, dziadków i pokr. z obu stron 

  2. Za + męża i ojca w 2r. śmierci 

 

Środa 13.06. św. Antoniego z Padwy, prezbitera, doktora, wsp. 

17:00 Za ++ matkę Agnieszkę w r. śmierci, ojca Karola, brata, bratową, ++ z rodziny i pokr. 

19:00 Nabożeństwo Fatimskie 

 

Czwartek 14.06. św. Michała Kozala, bp, męczennika, wsp. 

18:00 1. Za + syna Mateusza Zajonc, ++ z pokr. 

  2. Za + matkę Adelajdę Wons w 1 r. śmierci 

 

Piątek 15.06. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ siostrę Elfrydę, jej męża Gerharda, matkę Janinę, ciocię Marię, teściów Jana  
i Franciszka, syna Alojzego i pokr. 

 

Sobota 16.06. 

  8:00 Za ++ męża i ojca Grzegorza w r. śmierci, rodziców, teściów, dziadków, pokr. z obu stron 

—————–—–———–———–——–——–——— 

18:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane dobro z prośbą o Boże bł. łaski, zdrowie 
dla członków PZW Kolonowskie ich rodzin, za ++ wędkarzy 

 

Niedziela 17.06. XI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ rodziców Annę i Józefa, teściów Hildegardę i Józefa, wujka Franciszka, dziadków  
i pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Felicitas Scholz - zam. od 6 Róży różańcowej 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za ++ męża i ojca Herberta w r. urodzin, rodziców, teściów, wnuka Patryka, zięcia Krystia-
na, siostrę Jadwigę, 2 braci, 3 szwagrów, szwagierkę Elżbietę, babcię Julianę, pokr. z obu 
stron 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Raban 
 
Papież Franciszek mówiąc do młodych często zachęca 
do robienia „rabanu”. Młody człowiek chce, pragnie a 
nawet lubi czynić „raban”. Można rzec, iż istnieją trzy 
grupy „rabanowców”: 
a. tacy, którym tylko wydaje się, że raban robią, a wła-
ściwie nie robią ani „rabanu”, a nawet mało co w swoim  
życiu robią 
b. tacy, którzy robią raban negatywny (niestety często, 
aby go zrobić muszą dodać sobie odwagi różnymi używ-
kami) 
c. tacy, którzy robią „raban”, do którego zachęca papież 
Franciszek 
Festyn 16 czerwca jest takim rabanem „c”-pozytywnym, 
robionym przez młodych. Będzie się działo, będzie za-
mieszanie, będą występy, no i będzie głośno. Za to, że będzie głośno już dziś 
wszystkich przepraszamy. Obiecujemy, że następny Festyn będziemy organizować 
dopiero przed kolejnymi ŚDM, które odbędą się…? 
Zapraszamy, aby w tym dniu nie pozostać w domu, ale jak najwięcej czasu spędzić  
w Hali Targowej. Brać czynny udział w Festynie, bawić się! 
Jakość zabawy zależy od organizatorów, ale bardziej od nastawienia i otwarcia się, 
odwagi każdego z obecnych. Każdy jest ważny, każdy tworzy klimat zabawy. Jest 
coś dla dzieci i dorosłych. Występy gwiazd, ale też grupy młodych z...?! Konkursy,  
poczęstunek i zabawa. Raban podjęli nie tylko młodzi, ale właściwie wszyscy. Jest 
„milionowa” rzesza ludzi, którzy wpierają Nas: ofiarami, pomysłami, czasem, rado-
ścią, dobrym słowem, uśmiechem, modlitwą, kibicowaniem. 
Do rabanu włącza się także nasz chory kolega Michał. Przeznacza na cele grupy  
„Z nadzieją do Panamy” swój samochód. Jest to VW Jetta rocznik 1995. W pięk-
nym stanie i pięknie jeździ. Cena zaproponowana przez Michała to 1.500 zł. Oczy-
wiście można dać więcej. Wszelkie informacje można zasięgnąć u rodziny 
Sawczuk ul. Tulipanowa lub u ks. Piotra. 
Termin nabywania i odbierania „panamki-niespodzianki”: sobota 09 czerwca  
w godzinach 17:00 - 19:00, niedziela 10 czerwca w godzinach 7:00 - 15:00 i 17:00 
- 19:00. 

Sentencja: Umberto Eco - Skoro tak niewiele wystarczyło zbuntowanym aniołom, 
by zmienić żar uwielbienia i pokory w żar pychy i buntu, cóż powiedzieć o istocie 
ludzkiej? 



Festyn Sobota 16.06. Hala Targowa 
 13:00: występ i zabawa z przedszkolaków 
 14:00 i 16:30: występ i zabawa z Gimnazjum 
 15:00: występ i zabawa z Karpowicz Family 
 16:00: z nabytych „panamek” konkurs z nagrodą „panamka 
   XXL” 
 17:00: występ orkiestry dętej Colonnowska 
 17:30: występ chóru Colnovica 
 18:00: występ i zabawa z Tomkiem Coral 
 19:00: występ i zabawa z grupą młodych i …? 
 20:30: występ i zabawa z Dominiką i Januszem Żyłka 
 21:30: zabawa i tańce z grupą Voyager 

„panamka XXL” z  biletów, które zostały nabyte w dniu Odpustu, zostanie 
wybranych konkursowo 14 nagród głównych o dużej wartości! 
 
Opowiadanie 

Pewnego dnia do kościółka w górach wszedł targany wyrzutami sumienia 
wilk i powiedział do proboszcza: Chciałbym się wyspowiadać. Jesteś  
pewien? spytał dobry ksiądz. Oczywiście, zapewniam księdza, że chcę się 
wyspowiadać. Uklęknij przy konfesjonale. Nie ma ojciec pojęcia – zaczął 
wilk – ile owieczek zadusiłem. Biedne zwierzątka, spały tak spokojnie,  
a ja… je zjadłem…- szlochał. Zaatakowałem też pasterza. To było strasz-
ne! Jestem nikczemnym grzesznikiem, podłym zabójcą…Ksiądz słuchał 
go z wyrozumiałością, ale zauważył, że wilk był niespokojny i kręcił się, 
jakby już chciał sobie iść. Spowiednik, trochę zdenerwowany, w końcu 
zwrócił mu uwagę: Przynajmniej w czasie spowiedzi zachowuj się  
spokojnie! Nie gniewaj się, ojcze, ale gdybyś mógł się trochę pospie-
szyć…- A to dlaczego? Bo… słyszę już dzwonki na szyjach owieczek. 
 
Nauczanie papieskie o Duchu Świętym 
„Czyż z ciemnych stron cywilizacji materialistycznej, a zwłaszcza  
znaków śmierci, które mnożą się w obrazie społeczno-historycznym,  
w ramach którego ta cywilizacja powstała, nie podnosi się nowe, mniej 
lub bardziej świadome wołanie o Ducha, który daje życie? W każdym  
razie - bez względu na wielkość ludzkich nadziei czy zwątpień, jak rów-
nież złudzeń i fałszów wywołanych rozwojem systemów materialistycz-
nych w teorii i praktyce - pozostaje chrześcijańska pewność, że Duch 
tchnie, kędy chce”. (św. Jan Paweł II). 
 
Szczyt lenistwa: Wcześniej wstać rano, żeby dłużej nic nie robić. 

Dzisiaj Odpust. Suma o godz. 11:00. Nieszpory o 15:00. Kolekta na cele  
parafii. 

—————–—–———–———–——–——–—–———–————— 

W poniedziałek o 18:00 Msza św. za zmarłych parafian, następnie procesja 
na cmentarz. 

—————–—–———–———–——–——–—–———–————— 

W środę Msza św. szkolna o 17:00. O godzinie 19:00 Nabożeństwo  
Fatimskie. 

—————–—–———–———–——–——–—–———–————— 

W sobotę nie będzie Nabożeństwa Maryjnego. 

—————–—–———–———–——–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę nie będzie zbierana kolekta. 

—————–—–———–———–——–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki Gizela  
Stryczek, Irena Jancik, Renata Fuchs, Aneta Palus. Bóg zapłać! 

—————–—–———–———–——–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

—————–—–———–———–——–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. 

Przygotowanie Uroczystości Odpustowej. Udział w Procesjach Oktawy Boże-
go Ciała. 

—————–—–———–———–——–——–—–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życze-
nia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

—————–—–———–———–——–——–—–———–————— 

Zapowiedzi przedślubne: 3. Anna Filarska zam. Szymochów i Tomasz Kruk 
zam. Kolonowskie. 3. Sylwia Mikołajczyk zam. Ozimek i Kamil Dworczak 
zam. Kolonowskie. 1. Katarzyna Grobarek zam. Kolonowskie i Krzysztof  
Banach zam. Gogolin. 

—————–—–———–———–——–——–—–———–————— 

* Dzisiaj na przystani Amazonka od 15:00 „ Dzień dziecka”, szczegóły na  
plakatach 

* W środę 20 czerwca o godz. 18.00 na placu katedralnym w Opolu odbędzie 
się koncert na zakończenie roku szkolnego oraz rozpoczęcie czasu wakacyjne-
go. Podczas koncertu wystąpią: Natalia Kukulska, Cello Brothers oraz TGD. 
Bilety cegiełki w cenie 30 zł nabyć można na portierni Wydziału Teologiczne-
go, w kancelarii Parafii Katedralnej oraz w kurii diecezjalnej. Całkowity  
dochód zostanie przeznaczony na rzecz renowacji katedry w Opolu. 

* Centrum Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza licealistów i studentów na  
wakacyjne spotkanie o nazwie Ławka Festiwal. Wydarzenie to odbędzie się  
w dniach 4-8 lipca w Opolu-Winowie. Spotkanie będzie miało charakter festi-
walu, noclegi przewidziane są w namiotach.  
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