
Porządek Nabożeństw 

od 08.07. do 15.07.2018 r. 

 

Niedziela 08.07. XIV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + brata Norberta, ++ rodziców i pokr. (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ rodziców Stefanię i Bolesława w r. śmierci, teściów Agnieszkę i Józefa, pokr.  
z obu stron i dusze w czyśćcu 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za ++ męża i ojca Jana w r. urodzin, jego rodziców, siostrę Kornelię w r. urodzin, jej 
matkę i pokr. 

 

Poniedziałek 09.07. 

  8:00 Za ++ rodziców Alfreda  i Helenę oraz pokr. 

 

Wtorek 10.07. 

18:00 Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego za ++ męża i ojca Józefa  
w r. śmierci, jego ojca Joachima, brata Rudolfa i pokr. 

 

Środa 11.07. św. Benedykta, opata, patrona Europy, święto 

18:00 Za ++ męża i ojca Henryka w r. śmierci, brata Romana,  Julię i Franciszka, ojca  
Ignacego i ++ z rodziny 

 

Czwartek 12.07. św. Brunona, biskupa, męczennika, wsp. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ rodziców Annę i Józefa, teściów Hildegardę i Józefa, wujka Franciszka,  
dziadków i pokr. 

 

Piątek 13.07. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ ojca Wincentego w r. śmierci, matkę Martę, siostrę Edytę, dziadków z obu stron  
i pokr. 

19:00 Nabożeństwo Fatimskie 

 

Sobota 14.07. 

  8:00 …………………………... 

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

18:00 Za ++ rodziców, męża Józefa, teściów, 2 bratowe, szwagra, ++ z rodziny z obu stron 

 

Niedziela 15.07. XV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 …………………………... (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze z ok. urodzin oraz o Boże bł.  
i opiekę, zdrowie w rodzinie i rodzinach dzieci, oraz za + męża 

17:15 Nieszpory 

18:00 …………………………... 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

27(1280) 08.07. – 15.07. 2018 

 

Módlmy się... 

 

Rozwińmy w parafiach i domach jak najsze-

rzej dzieło modlitwy w intencji młodego  

pokolenia, małżonków i wszystkich rodzin, 

zwłaszcza tych, które borykają się z trudno-

ściami. Skorzystajmy z okazji, by odkryć na 

nowo wartość i znaczenie sakramentu mał-

żeństwa i rolę chrześcijańskiej rodziny  

w społeczeństwie, a modlitwę za młode  

pokolenie włączmy do naszego codziennego 

pacierza. Przede wszystkim otoczmy troską 

nasze rodziny: te które sami tworzymy. 

Niech jej wyrazem będzie rodzinna modli-

twa i szczery, rodzinny dialog o kondycji 

rodziny, o tym, co w niej dobre i szlachetne. 

Miejmy też odwagę mówić o słabościach  

i brakach, aby jeszcze lepiej budować wła-

sne wspólnoty rodzinne, aby je umacniać, aby były przestrzenią miłości, 

prawdy, pokoju, przebaczenia i bezpieczeństwa. Tylko tak ukształtowana 

rodzina może się stać – w łańcuchu pokoleń – wiarygodną szkołą ofiar-

nych małżonków i rodziców. Zjawisko migracji zarobkowej mobilizuje 

nas do modlitwy i troski o tych, którzy z braku pracy i warunków do god-

nego życia, poczuli się zmuszeni do opuszczenia Ojcowizny. Wszyscy 

migranci potrzebują modlitwy najbliższych, pamięci oraz duchowego 

wsparcia. 

 

Sentencja: powiedzenia - Gdzie nie ma zgody, tam zawsze ciasno.  

Frustracja rodzi agresję. Z rzeczy mało ważnych, najważniejsza jest piłka 

nożna. 



Opowiadanie 

Pewnego dnia młoda kobieta otrzymała 12 róż z bilecikiem, na którym napi-

sano: „Od osoby, która cię kocha”. Nie było jednak podpisu. Kobieta nie  

była zamężna, jej myśl pobiegła więc do mężczyzn jej życia: do dawnych 

sympatii, do nowych znajomych. Może to matka i ojciec? Jakiś kolega z pra-

cy? Zrobiła w myśli listę ewentualnych osób. Wreszcie zatelefonowała do 

swej przyjaciółki, by ta pomogła rozwiązać zagadkę. Jedno zdanie przyja-

ciółki nagle podsunęło jej myśl. Powiedz, to ty przysłałaś mi te kwiaty? – 

Tak. Dlaczego? – Gdyż ostatnio, gdy rozmawiałyśmy, byłaś w czarnym hu-

morze. Chciałam, byś spędziła jeden dzień myśląc o wszystkich osobach, 

które ciebie kochają. 

 

papież Franciszek o Miłosierdziu 

„Łaska sakramentu małżeństwa nie tylko wzmacnia rodzinę, aby była uprzy-

wilejowanym miejscem, w którym można żyć miłosierdziem, lecz zobowią-

zuje wspólnotę chrześcijańską i całą działalność duszpasterską do tego, by 

wyraźniej ukazywały wielką wartość konstruktywną rodziny”. Każda rodzina 

może do czegoś zachęcać lub zniechęcać. W każdej rodzinie odnajdujemy 

trudy, ale z każdej, nawet najbardziej pogmatwanej historii, może wypłynąć 

olbrzymie dobro. 

 

Na wesoło 

Córka mówi do ojca: Chcę wyjść za kierowcę walca, tato. 

- No cóż, ja nie będę ci stawał na drodze. 

 

Proboszcz uradował się widząc w kościele grupę żołnierzy. 

No, mój synu – pyta po Mszy św. – czemu to dzisiaj przyszliście do kościo-

ła? – Bo nie wyczyściliśmy dobrze broni – pada odpowiedź. 

 

Powinieneś stać się prawdziwym żołnierzem Chrystusa – mówi proboszcz do 

parafianina, który nie chodzi do kościoła. Ależ proszę księdza, ja już jestem 

żołnierzem Chrystusa! – broni się parafianin. - To dlaczego nigdy nie widzę 

cię w kościele?  Bo ja jestem tajnym agentem. 

 

Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny. Mama obserwuje Jasia, wreszcie  

mówi: Jasiu, podziękuj dziadziusiowi. Ale jak? 

- Powiedz tak, jak ja mówię, gdy tatuś daje mi pieniążki. Jasiu zwraca się do 

dziadzia:- Czemu tak mało? 

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 

 

  

27/2018 

Dzisiaj kolekta na cele parafii. 

—————–—–———–——–————–——–—–———–————— 

W piątek o 19:00 Nabożeństwo Fatimskie. 

—————–—–———–——–————–——–—–———–————— 

W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30. 

—————–—–———–——–————–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. O 17:15 Nieszpory. 

—————–—–———–——–————–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Żeromskiego i 1 Maja:  
Małgorzata Konieczko, Maria Ziaja, Tarara Gizela, Obst Teresa. . Bóg zapłać! 

—————–—–———–——–————–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

—————–—–———–——–————–——–—–———–————— 

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

Bóg zapłać za składane ofiary z racji stawianych pomników i rezerwacji grobów. 
Prośba, aby nie wyrzucać żadnych śmieci pod i do drzew i tuji oraz po postawie-
niu nowego pomnika, zabierać z cmentarza stare elementy. 

—————–—–———–——–————–——–—–———–————— 

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

—————–—–———–——–————–——–—–———–————— 

Zapowiedzi przedślubne: 2. Adriana Motal zam. Kolonowskie i Piotr Kruk 
zam. Kolonowskie. 2. Roksana Palus zam. Kolonowskie i Patryk Piontek zam. 
Strzelce Op. 1. Zuzanna Loch zam. Staniszcze Małe i Nikodem Cieślar zam.  
Kolonowskie. 2. Anna Niedziela zam. Chróścina Op. i Kamil Obst zam.  
Kolonowskie 

—————–—–———–——–————–——–—–———–————— 

Okazja do Sakramentu Pokuty przed każdą Mszą św. 

—————–—–———–——–————–——–—–———–————— 

W poniedziałek 30.07. tradycyjna pielgrzymka do św. Anny w Oleśnie. W tym 
roku szczególna bo kościół ten jest Jubileuszowy ze względu na 500 rocznicę 
konsekracji. Zapisy na pielgrzymkę w zakrystii. 

—————–—–———–——–————–——–—–———–————— 

św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym 

„Na Zachodzie od pierwszych stuleci istnienia Kościoła praktykowano życie  
monastyczne i powstawały bardzo różnorodne jego formy, należące zarówno do 
tradycji eremickiej”. Św. Hieronim przetłumaczył na język łaciński pierwszą  
regułę zakonną spisaną przez św. Pachomiusza. Hieronim założył w okolicach 
Betlejem dwa klasztory: męski i żeński. Wkrótce idea monastyczna rozprzestrze-
niła się na ziemie imperium rzymskiego i powstało wiele wspólnot. 

 

Błogosławionego tygodnia dla wypoczywających i pracujących 


