
Porządek Nabożeństw 

od 17.06. do 24.06.2018 r. 

 

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 Krystiana, 
siostrę Jadwigę, 2 braci, 3 szwagrów, szwagierkę Elżbietę, babcię Julianę, pokr. z obu stron 

 

Poniedziałek 18.06. 

  7:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane dobro z prośbą o Boże bł. łaski, zdrowie 
dla Elżbiety z ok. urodzin oraz za ++ Paulinę i Antoniego 

 

Wtorek 19.06. 

18:00 Za ++ rodziców Annę i Otto, Elżbietę i Piotra, córkę Mariolę jej teścia Józefa, rodzeństwo, 
szwagrów, szwagierki, dusze opuszczone 

 

Środa 20.06. 

18:00 Za + matkę Gertrudę o radość życia wiecznego z ok. urodzin oraz za + ojca  

 

Czwartek 21.06. NMP Opolskiej, wsp. 

10:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

11:00 Dziękczynna za dar kapłaństwa 

 

Piątek 22.06. 

  8:30 Dziękczynna na zakończenie roku szkolnego, z prośbą na czas wakacji dla uczniów i pracow-
ników szkoły podstawowej i gimnazjum 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 O radość wieczną dla syna Pawła w 8 r. śmierci oraz ++ z rodziny 

21:00 W pewnej int. 

 

Sobota 23.06. 

  8:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ teściów Karolinę i Ignacego, rodziców Krystynę i Franciszka, 
męża Karola, siostrę Helenę, szwagierkę Elfrydę i pokr. 

—————–—–——–———–———–——–— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane dobro z prośbą o Boże bł. łaski, zdrowie  
z ok. 40 r. ślubu Gabrieli i Gerarda, oraz o Boże bł. i opiekę w rodzinach dzieci 

 

Niedziela 24.06. Narodzenie św. Jana Chrzciciela 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Wiktorię w r. śmierci, ojca Karola, dziadków Paulinę i Józefa ich 4 synów, męża 
Jana, jego rodziców, teściów, 2 siostry, 2 braci i pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ matkę Elżbietę w 30 r. śmierci, zaginionego ojca Piotra, brata Joachima, rodziców  
Rozalię i Pawła, siostrę Elżbietę, szwagra Józefa i Henryka, chrześniaka Krystiana i Andrzeja, 
++ z pokr. z obu stron i dusze opuszczone 

18:00 Za ++ rodziców Łucję i Teodora, brata Piotra, teściów Ritę i Augustyna, dziadków, pokr. 
i dusze w czyśćcu 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

24(1277) 17.06. – 24.06. 2018 

 

Dziękujemy! 
Za Odpust ku czci NSM w 2018 roku. Za odpowiednią 
pogodę ciała i ducha, na niebie i na ziemi. 
Wszystkim, którzy przygotowali świątynię i plac  
kościelny. Za liczny udział w Sumie i Procesji. Za boga-
tą liturgię: o. Mirosławowi, szafarzom, ministrantom, 
mariankom, Różom różańcowym, dzieciom, siostrom, 
organistom, chórowi i orkiestrze. Za nabycie „panamek” 
i wsparcie grupy młodych. Za życzliwość, uśmiech,  
dobre słowo. 
 

Zapraszam! 
W czwartek 21 czerwca o godzinie 11:00 na Mszę św. 
sprawowaną przez kapłanów święconych 21.06.1986 
roku, w katedrze opolskiej przez ks. biskupa Alfonsa 
Nossola. Polecam siebie i kolegów Waszym modlitwom. 
 

Na czas wakacji i urlopów życzę! 
Błogosławieństwa i opieki Bożej, mądrego  
wykorzystania czasu, bezpiecznych dróg.  
Pozytywnych wrażeń i energii. Budowania 
więzi w rodzinach i z każdym spotkanym czło-
wiekiem. Odpoczynku dla ciała i wzmocnienia 
ducha. 
Odpoczynek należy do całości życia. Jest obo-
wiązkiem. Kto nie potrafi mądrze odpocząć 
słabo pracuje, marnie się uczy. 

Pamiętaj o niedzielnej Mszy św. niezależnie gdzie jesteś 
Módl się każdego dnia 

 
13 lipiec i 13 sierpień - Nabożeństwo Fatimskie 
30 lipiec – Adoracja Najśw. Sakramentu 
13-18 sierpień - Pielgrzymka Opolska 
31 sierpień-02 wrzesień - Pielgrzymka na Górę św. Anny 



Sentencje nie tylko na wakacje i urlop 
- Tylko idioci się nie mylą 
- Jeżeli w dzieciństwie nie zostaliśmy odpowiednio nakarmieni (czułość, dotyk, 
dowartościowanie, dobre słowo), to ten głód pozostaje w Nas i współtworzy  
naszą dorosłość 
- Mamy worek zarzutów wobec innych, a mały tobołek wobec siebie 
- Każdy ma jakiegoś trupa w swojej piwnicy (życiu) 
- Często krytykujemy, wytykamy błędy bliźnim (oczywiście tylko z życzliwości  
i przyjaźni), a tak naprawdę rozładowujemy swoją agresję i kompleksy 
- My często nie spożywamy życia, ale je połykamy 
- Najlepszą obroną, jest brak obrony 
- Nie wolno pod pozorem naszej szczerości, uczciwości i naszej „nie omylnej  
racji”, ranić innych 
- Nie liczy się Kim byłeś, liczy Kim chcesz się stać 
- Przeciwności, kryzys, upadek to najlepsze okazje do wzrostu i rozwoju 
- W życiu, trzeba znaleźć buty na swoją miarę. Jeśli ubiorę za duże to poprzestanę 
na marzeniach, jeśli za małe to życie będzie ciążyć 
- Prawdą można zranić, jak i uleczyć 
- Często analizujemy drugiego człowieka, pamiętamy co uczynił lub nie kilkana-
ście lat temu, rzadko natomiast analizujemy siebie 
- Można do „pudełka” zbierać błędy i niedoskonałości, świata całego, bliźnich, 
księży, polityków, męża, sąsiada. I sobie od czasu do czasu to pudełko otwierać, 
przyglądać, rozkoszować i uspokajać siebie … jaki to ja jestem doskonały 
- Z człowiekiem, który nie popełnia błędów, nie da się żyć 
- Życie jest proste, ale nie jest łatwe 
- Im niższe poczucie wartości, tym częstsze porównywanie się z innymi 
- Rany muszą być oblane łzami, wtedy łatwiej się goją 
- Nożem możemy ukroić chleb, ale i zabić 
- Swoją głową nie rozbijesz każdego muru, ale mur może rozbić twoja głowę 
- To nie miejsca, ludzie, rzeczy mnie uszczęśliwiają. To ja siebie uszczęśliwiam 
- Często, krytyką odwartościowujemy innych, aby dowartościować siebie 
- Dziecko nie jest wrażliwe na pieniądze, jest wrażliwe na obecność. Biedy nie 
zauważy, braku rodziców tak 
- Ludzie o wysokim poczuciu wartości są zdolni do tworzenia, chociaż nieraz  
popełniają błędy, mylą się, błądzą, upadną. Ludzie o niskim poczuciu wartości 
naśladują, kopiują, są nie omylni, zawsze mają rację 
- Największym wydarzeniem życia jest … każdy dzień 
- Błogosławić komuś, to dobrze o nim mówić, pisać 
- Ze stu królików, nie da się zrobić konia. Ze stu poszlak, nie da się złożyć dowo-
du 
- Modlitwa jest potrzebna do życia jak tlen. Modląc się pozwalam Bogu działać 
- Dobry odpoczynek ma prawo kosztować 
- Mam stać się lepszy od siebie samego, nie od innych 
- Nie ma rozwoju bez kryzysów 
- Często myślimy jak papuga, uwięziona w klatce uprzedzeń i opinii podawanych 
Nam przez świat wirtualny 

Dzisiaj krótkie kazanie, nie będzie zbierana kolekta. Nieszpory o 17:15. 
—————–—–——–———–———–——–—–———–————— 

We wtorek po Mszy św. w salce spotkanie osób wyjeżdżających w lipcu 
w Tatry (Zakopane). 

—————–—–——–———–———–——–—–———–————— 
W środę od 16:30 do 18:00 okazja do Spowiedzi św. szczególnie dla dzieci 
i młodzieży 

—————–—–——–———–———–——–—–———–————— 
W czwartek Msza św. o 11:00. 

—————–—–——–———–———–——–—–———–————— 
W piątek o 8:30 Msza św. na zakończenie roku szkolnego. O 21:00 Msza 
św. i „Droga 2+2=11 km” (pójdziemy na Kolejkę i powrót). 

—————–—–——–———–———–——–—–———–————— 
W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30. 

—————–—–——–———–———–——–—–———–————— 
W przyszłą niedzielę Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. 
Anny. Wyjazd rowerzystów o 6:30. Powitanie ok. 16:00. Nie będzie  
Nabożeństwa. Po Mszy św. o 10:00 nauka przed chrzcielna. Kolekta na 
zakup opału na zimę. 

—————–—–——–———–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki Janina  
Wacławczyk, Urszula Kotowicz, Joanna Koźlik, Brygida Antczak. Bóg  
zapłać! 

—————–—–——–———–———–——–—–———–————— 
Do nabycia Gość Niedzielny oraz książeczki o Niedzieli i Miłosierdziu 
Bożym, świeczki 

—————–—–——–———–———–——–—–———–————— 
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace 

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

—————–—–——–———–———–——–—–———–————— 
Zapowiedzi przedślubne: 2. Katarzyna Grobarek zam. Kolonowskie  
i Krzysztof Banach zam. Gogolin. 

—————–—–——–———–———–——–—–———–————— 
* Pielgrzymka dzieci do babci Anny. Msza św. o godz. 10:00. 
* 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 charak-
ter festiwalu, noclegi przewidziane są w namiotach.  

24/2018 


