
Porządek Nabożeństw 

od 24.06. do 01.07.2018 r. 

 

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. niemiec-
ki) 

  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, dziad-
ków, pokr.i dusze w czyśćcu 

 

Poniedziałek 25.06. 

  7:00 Za ++ kapłanów 

 

Wtorek 26.06. 

18:00 Za ++ matkę Elżbietę w 3 r. śmierci i pokr. 

 

Środa 27.06. 

18:00 Za ++ syna Mateusza Zajonc i pokr. 

 

Czwartek 28.06. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za + Jan Richter - zam. od mieszkańców z ul. Pluderskiej 

 

Piątek 29.06. św. Piotra i Pawła, Apostołów 

  8:00 O dary Ducha św. mądrość i siły do życia dla Krystyny 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za + męża i ojca w r. śmierci, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu 

 

Sobota 30.06. 

  8:00 W int. wszystkich darczyńców, ofiarodawców, zaangażowanych w organizację 
Festynu - zam. od młodych 

————————————–———–———–—— 
17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + Jana w 1 r. śmierci oraz z ok. urodzin 

 

Niedziela 01.07. XIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ rodziców Marię i Wilibalda oraz pokr. (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Marię Maniera, ++ z rodziny Maniera, Szmatłoch, Stasiak 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za + Felicitas Scholz - zam. od sąsiadów 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

25(1278) 24.06. – 01.07. 2018 

 

DZIĘKUJEMY 

Jako młodzi z grupy „Z nadzieją do Panamy” wszystkim Wam za udział, atmosferę, 
zabawę na Festynie. Każdemu, kto przyszedł, za obecność, uśmiech, dobre słowo. 
Zakupy i wsparcie materialne. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób i formie 
pomogli i zaangażowali się w organizację ( a była to „armia” ludzi). Bóg zapłać! 
Ważne są zebrane fundusze. Ale nie w pieniądzach jest istota. To co najważniejsze 
jest w Was. Moc była i jest w Was. Jeśli od 13:00 (początek Festynu) do 2:00  
w nocy, wielka hala targowa jest nieustannie wypełniona ludźmi. Miejsca siedzące 
są zajęte bez przerwy, o stojących nie mówiąc, kolejki ustawiają się wszędzie. Jeśli 
bawicie się sobą, cieszycie obecnością. Jednakowo bawicie się przy Karpowiczach, 
Januszu i Dominice, przedszkolakach, chórze, orkiestrze, Gimnazjum, no i Młodych 
ze Śnieżką. Jeśli na Festynie jest kilkuminutowa owacja na stojąco, jeśli tyle emocji, 
pozytywnych energii wywołuje losowanie Panamek XXL to...to jest najważniejsze 

i to jest Istota Spotkania. Niech to trwa dziś w niedzielę uśmiechajmy się, dziękuj-
my, mówmy, piszmy tylko dobre słowa mów, pisz „Dobrze, że Jesteś”. A jeśli mo-
wa o młodzieży, młodych, to wszystko co czuję wyraziłem w łzach wzruszenia, któ-
re były mocne, prawdziwe, kiedy otrzymałem Wasz prezent, wypowiedziane słowa 
podziękowań i życzeń, śpiewane sto lat, czułem Wasze serca. Dziękujemy – młodzi 
i dziękuję - ja ks. Piotr. Największą wartością tego Festynu, jest to, że zorganizowali 
go ludzie młodzi. Papież Franciszek mówił” Ludzie młodzi to wielcy wykluczeni 
niespokojnych, naszych czasów. Trzeba Ich zabierać z marginesu i postawić na cen-
tralnym miejscu. Oni są bohaterami teraźniejszości i przyszłości”. Festyn udowod-
nił, że młodzi są piękni. Na koniec jeszcze dwa (a było ich bardzo dużo) dla mnie, 
fajne wydarzenia z Festynu. Kiedy stałem sobie i oglądałem jakiś występ, podeszły 
do mnie dwie dziewczynki (umalowane już na kotka) i jedna pociągając mnie za 
rękę, patrzy tak w górę na mnie i mówi, „ale Ty się ładnie umiesz bawić”. Drugie 
kiedy to na koniec Festynu (po 2:00 w nocy) do składania ławek i sprzątania hali 
przyszli młodzi, którzy się zwołali komórkami, ale też pozostało, tak wielu młodych 
i starszych, uczestników zabawy, którzy w mig zrobili porządek. Dziękujemy! 

Przypomnę pierwszy wpis na stronie www. naszej parafii, kiedy to powstała zakład-
ka Panama 2019. Było to w grudniu 2016 roku: 

Witamy Was tu zaglądających. Jesteśmy grupą, która przez spotkania, modlitwę, 
"Raban", entuzjazm i marzenia chce nie "siedzieć na kanapie, ale założyć buty"  
i obojętnie czym, kajakiem, pieszo, pociągiem, samolotem udać się na ŚDM w 2019 
roku. A jeśli nie uda się tam dojechać, to chcemy, aby Panama przez 3 lata Nas  
łączyła i dawała Moc do życia, miłości i wiary. Dziękujemy za życzliwość, zrozu-
mienie, modlitwy i ofiary. Zapraszamy do NAS wszystkich chętnych. 



Tak to się zaczęło, trwa i niech trwa. Cała historia tej Grupy jest do śledzenia 
właśnie w tej zakładce. Ale to co najważniejsze to nie da się ująć  
w zdjęcia, słowa, tekst to dzieje się w każdym człowieku. To serce, emocje, 
uczucia, słowa, spotkania, radości, smutki, uśmiechy, łzy, złości. 

 

Podziękowanie za wsparcie (w różny sposób) „panamek” i Festynu składa-
my: 

Zespół muzyczny „Voyager”; Nadleśnictwo Zawadzkie; Zespół muzyczny 
„Classic”; Zespół muzyczny „Long&Junior”; Duet Dominika & Janusz Żył-
ka; Fundacja „Mierz wysoko”; Miasto i Gmina Kolonowskie; Anna Szaton; 
Akademia Zabawy „Akuku”; Klaudiusz Konieczko; Polskie Radio 
„Czwórka”; Dekorglass Działdowo S.A.; FC Bayern München; Tomek  
Coral; World Media; Gość Niedzielny; TARKALK; McBride; Zespół  
muzyczny “Karpowicz Family”; „Boys”; Hotel i Restauracja “Markus”; 
KLER; Kabaret Rak; Dawid Kwiatkowski; HAXE; KAROLINKA: Agniesz-
ka Ibrom-Morawiec; Sport Konsulting; Fundacja Legii; MELLE; Prestige – 
kwiaty; AUTO-HORNIK; Packprofil; F.H.U. „Drew-Trans”Usługi fryzjer-
skie Anita Kampa; Firma „Pawlik”; NeoPunkt  
Zawadzkie; Elhand -sklep rowerowo-sportowy; Józef Klysek; Przystań 
„Amazonka”; Ewelina-studio stylizacji paznokci; „U Wioli” Wioleta Glik; 
„Resort Pod Lasem”; „Dzika Chata”; PPHU „Rumo”; Pracownia Krawiecka 
Katarzyny Muc; Fiat Auto Poland S.A.; Biblioteka i Centrum Kultury w Ko-
lonowskiem, Anna Kiebel 

i Ewa Bernat; „AVON”; TVP3 Opole; Przedszkole, Szkoła Podstawowa, 
Gimnazjum w Kolonowskiem; Róże Różańcowe, Ministranci; Arkadiusz 
Mańczyk; Gerard Mańczyk; Radio Park; „Strzelec Opolski”; Unia Kolonow-
skie; Piekarnia Urbanek; Konrad Wacławczyk; Radio „Doxa”; Chór COLNO-
VICA; Izostal; Izmar; Orkiestra Dęta COLONNOWSKA; Sonia Szydłowska; 
Powiat Strzelecki; Kwiaciarnia Flori Amori; Kwiaciarnia Aster; Firma Axel; 
Piekarnia Kisiel; Piekarnia Kłos; Zielona Oberża; Usługi Zrywkarsko – 
Transportowe Leszczyk Leonard z rodziną; Ziaja Aneta; Kopgard; Pyszna 
Budka; Molto-Łukasz Chromiec; FHU SKIB-DREW  
Mateusz Skiba; P.H.U. Elektro- Kraft Marian Mehlich; Piekarnia Cukiernia 
Łubowski; Agencja Ochrony Hector. 

Dziękujemy Michałowi Sawczuk za jego wsparcie, trzymanie kciuków,  
modlitwę no i VW Jetta 95, który znalazł nabywcę (szczegóły na fejsbukowym 
profilu Radia Doxa) 

Dziękujemy wszystkim paniom (i nie tylko) za upieczenie ciast, kołaczy. 
Upieczono 150 blach! To jest „Mistrzostwo świata. 

 

Dzień 21 czerwca. Ważny dla mnie i moich kolegów. 32 rocznica Święceń 
Kapłańskich. Dziękuję w swoim imieniu i kolegów za Waszą obecność, mo-
dlitwę, atmosferę, bogatą oprawę Liturgii Mszy św. Życzenia do Nas kiero-
wane, otrzymane upominki. 

Dzisiaj Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd rowe-
rzystów 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. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W miesiącu lipcu nie zawsze będzie czynna Kancelaria. Dlatego jeśli ktoś ma spra-
wę, którą można załatwić w nadchodzącym tygodniu to zapraszam, po każdej Mszy 
św. oraz szczególnie w czwartek w następujących godzinach. 7:30 - 8:30; 17:00 - 
18:00; 18:30 - 19:00. Zapraszam wszystkich, którzy chcą zamówić Intencje Mszalne 
od lipca do grudnia. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W piątek Uroczystość Apostołów św. Piotra i Pawła. Msze św. o 8:00 i 18:00. Kolek-
ta to tzw. Świętopietrze. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby diecezji seminarium. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Elżbieta Bereziuk, 
Sylwia Trzasko, Joanna Grabowska, Joanna Leszczyk. 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 bło-
gosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Zapowiedzi przedślubne: 3. Katarzyna Grobarek zam. Kolonowskie 

i Krzysztof Banach zam. Gogolin. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

* Pielgrzymka dzieci do babci Anny, 1 lipca. 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 charakter festiwalu, noclegi przewidziane są 
w namiotach. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W lipcu i sierpniu  Róże Różańcowe przewodniczą Modlitwie Różańcowej: 

01.07. Róża 8 p. Gizela Zajonc 

08.07. Róża 9 p. Maria Kruk 

15.07. Róża10 p. Brygida Lepka 

22.07. Róża11 p. Krystyna Swoboda 

29.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann 

 

  

25/2018 

Dzisiaj Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd rowerzy-
stów 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. 

————————————–———–———–——–—–———–————— 

W miesiącu lipcu nie zawsze będzie czynna Kancelaria. Dlatego jeśli ktoś ma sprawę, 
którą można załatwić w nadchodzącym tygodniu to zapraszam, po każdej Mszy św. oraz 
szczególnie w czwartek w następujących godzinach. 7:30 - 8:30; 17:00 - 18:00; 18:30 - 
19:00. Zapraszam wszystkich, którzy chcą zamówić Intencje Mszalne od lipca do 
grudnia. 

————————————–———–———–——–—–———–————— 

W piątek Uroczystość Apostołów św. Piotra i Pawła. Msze św. o 8:00 i 18:00. Kolekta 
to tzw. Świętopietrze. 

————————————–———–———–——–—–———–————— 

W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30. 

————————————–———–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby diecezji seminarium. 

————————————–———–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Elżbieta Bereziuk,  
Sylwia Trzasko, Joanna Grabowska, Joanna Leszczyk. Bóg zapłać! 

————————————–———–———–——–—–———–————— 
Do nabycia Gość Niedzielny oraz książeczki o Niedzieli i Miłosierdziu Bożym, świecz-
ki 

————————————–———–———–——–—–———–————— 

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: 3. Katarzyna Grobarek zam. Kolonowskie i Krzysztof  
Banach zam. Gogolin. 

————————————–———–———–——–—–———–————— 

* Pielgrzymka dzieci do babci Anny, 1 lipca. 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 charakter festiwalu, noclegi przewidziane są 

w namiotach. 

————————————–———–———–——–—–———–————— 

W lipcu i sierpniu  Róże Różańcowe przewodniczą Modlitwie Różańcowej: 

01.07. Róża 8 p. Gizela Zajonc 

08.07. Róża 9 p. Maria Kruk 

15.07. Róża10 p. Brygida Lepka 

22.07. Róża11 p. Krystyna Swoboda 

29.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann 

05.08. Róża 1 p. Teresa Obst 

12.08. Róża 2 p. Anna Bock 

19.08. Róża 3 p. Katarzyna Budnik 

26.08. Róża 4 p. Irena Czupała 


