
Porządek Nabożeństw 

od 22.07. do 29.07.2018 r. 

 

Niedziela 22.07. XVI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Martę w r. śmierci, ojca Piotra ich rodzeństwo, rodziców Annę i Andrzeja, brata 
Ernesta, szwagra, dziadków, ciocie, ++ z całego pokr. i dusze w czyśćcu (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ syna Waldemara, męża Ewalda, rodziców, teściów, rodzeństwo, zięcia Jacka,  
++ z rodziny z obu stron 

17:15 Nieszpory 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. NSM opiekę, łaski z ok. 40 r. urodzin 
Piotra Kwas, o Boże bł. w rodzinie córki 

 

Poniedziałek 23.07. 

  8:00 Za ++ matkę Magdalenę w 2 r. śmierci, ojca Ryszarda, teścia Henryka, dziadków i pokr. 

 

Wtorek 24.07. 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. NSM opiekę, łaski dla Cecylii  
z ok. 101 r. urodzin  

 

Środa 25.07. św. Jakuba Apostoła, święto. 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. NSM opiekę, łaski zdrowie dla męża 
Krystiana z ok. 50 r. urodzin 

 

Czwartek 26.07. św. Anny, uroczystość 

12:00 Msza i ślub Bożena Konik i Krzysztof Mańka 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 1. W int. żyjących i ++ mieszkańców Bendawic 

 2. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. NSM opiekę, łaski zdrowie Anny 
Ibrom z ok. 80 r. urodzin 

 

Piątek 27.07. św. Joachima, wsp. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ rodziców Annę i Wilhelma, Albinę i Józefa, męża Georga, braci Alfreda i Wilhelma, 

szwagrów Reinholda i Józefa, dziadków i pokr. z obu stron 

 

Sobota 28.07. 

  8:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Jana w r. ich śmierci, męża Reinholda, teściów Waleskę i Francisz-
ka, braci Eryka i Józefa, o. Krystiana, bratanków Teresę i Jana, dziadków z obu stron 

14:00 Msza św. i ślub Anna Filarska i Tomasz Kruk 

—————–—–———–——–—— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + matkę Otylię w 3 r. śmierci, ++ z pokr. Czaja i Stefan 

 

Niedziela 29.07. XVII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża i ojca Marcina w rocznicę śmierci, syna Andrzeja, rodziców Annę i Jana, brata 
Huberta, wnuka Mateusza, teścia Jana, ++ z pokr. i dusze w czyśćcu (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do MBNP i Anioła Stróża z prośbą o Boże bł. opiekę i zdrowie dla wnuczki Larissy z ok. uro-
dzin 

17:00 Nabożeństwo i bł. pojazdów 

18:00 Za ++ rodziców i teściów oraz ++ z rodzin Młodkowski, Michalak, Onufrowicz, Ratecki 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

29(1282) 22.07. – 29.07. 2018 

 

Refleksja 

 

Ludzkie istnienie wielokrotnie porównywano 
do wędrówki, pielgrzymki, drogi. To bardzo 
stara metafora. Wędrówki bywają banalne  
i odkrywcze, pielgrzymkowe i wojenne.  
Każda wędrówka ma za cel odnalezienie sie-
bie w Bogu. Można jednak zabłądzić. Zwykle 
ktoś, kto słabo zna szlaki turystyczne, nosi ze 
sobą mapę. Gdy zgubi drogę, rozwija papiero-
wą płachtę i szuka nazwy miejsca, w którym 
się znalazł. Jeśli potrafi odnaleźć swoje miej-
sce na mapie, przestaje być zagubiony. Palec 
przesuwa się po nazwach zapisanych małymi 
literkami, aż natrafia na punkt, który przynosi 
ulgę. Wtedy wędrowiec wyzwala się od napięcia wynikającego  
z zagubienia. Wszyscy zbłądziliśmy, ale Bóg ofiarował nam mapę  
życia – Świętą Księgę. Im częstsze porównywanie obecnego położe-
nia z punktami na natchnionej mapie, tym mniejsze szanse zabłąkania 
się i rozminięcia z celem wędrówki. Chyba że mylnie odczytamy owe 
nazwy zapisane na papierze. Trzeba mieć przyzwyczajenie nieustan-
nego sprawdzania etapów swej wędrówki z wyznaczonym na planie 
szlakiem. To punkt orientacyjny dla nas wszystkich. Każdy z nas ma 
rozpoczynać pierwszy krok, każdą decyzję, każdy dzień i tydzień – od 
odnalezienia swego miejsca w Biblii. Odnajdując się w Biblii, odnaj-
dujesz się w życiu. 
 

Sentencja: św. Jan Bosko - Bawcie się, ale niech wasza zabawa  
będzie uczciwa, niech będzie użyteczna, niechaj służy odnawianiu sił  
i odmładzaniu ducha. Strzeżcie się, aby odpoczynek nie był bezczyn-
nością czy czasem straconym. 



Opowiadanie 

Dawno, dawno temu, w czasie wznoszenia ogromnej katedry przyszedł do 
zawiadującego jej budową majstra nieznany rzemieślnik i spytał, czy mógł-
by zaofiarować swoje usługi. Ponieważ jednak kamieniarzy mieli pod do-
statkiem, majster chciał obcego odprawić. Ale nieznajomy wyjaśnił, że nie 
pragnie ciosać kamieni, lecz prosi o pozwolenie wykonania jednego  
z witraży. Jeśli nie da się inaczej, to na próbę, nawet bez zapłaty. Majster 
zgodził się, choć przypuszczał, że trzeba będzie ten witraż po jego ukoń-
czeniu wybić i pracę zlecić fachowcowi. W następnych tygodniach nikt nie 
zaprzątał sobie głowy obcym rzemieślnikiem, który przez wiele miesięcy, 
do czasu ukończenia swojego okna, pracował za prowizorycznie skleco-
nym przepierzeniem. W końcu przyszedł dzień, który wydobył na światło 
dzienne to, co tak długo powstawało w ukryciu: witraż o pełnych blasku 
kolorach, którego piękno było wprost nie do opisania, i jakiego nikt  
dotychczas nie widział, wspanialszy od wszystkich innych witraży katedry. 
Pod względem intensywności oraz blasku barw witraż był tak wyjątkowy, 
że przyjeżdżali go oglądać ludzie z bliska i z daleka. Ale skąd wziąłeś to 
wspaniałe mieniące się szkło? – spytał rzemieślnika zdziwiony, a jednocze-
śnie zachwycony majster. A nieznajomy odpowiedział: Ach, tu i tam,  
w pobliżu innych warsztatów znajdowałem pojedyncze kawałki. Witraż 
jest wykonany z odłamków szkła, które inni wyrzucili jako bezużyteczne. 

 
Na wesoło 

Młody kapłan pyta o opinię na temat swojego kazania wizytującego parafię 
księdza biskupa. Myślę, że można je porównać – mówi ksiądz biskup – do 
słynnego miecza Bolesława Chrobrego. Był to miecz zwycięski? – pyta 
mile połechtany ksiądz. Owszem. A poza tym bardzo długi i płaski. 

 

Wśród pielgrzymów przybywających na audiencję papieską znalazła się 

grupa francuskich spadochroniarzy. Przemówił do nich Jan XXIII: Wy je-

steście mistrzami w spadaniu z nieba na ziemię. Ja chciałbym zachęcić was 

do poznania o wiele trudniejszej sztuki: jak wznieść się z ziemi do nieba. 

 

św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym 

„Jezus, powołując wybrane osoby, aby porzuciły wszystko i poszły za 
Nim, dał początek tej formie życia, która pod działaniem Ducha Świętego 
miała się w następnych stuleciach rozwinąć stopniowo w różnorakie formy 
życia konsekrowanego”. Zaproszenie Chrystusa to nie wyrok, ani złowiesz-
cza perspektywa niekończących się trudów, ale to pełne miłości słowa,  
które wzbudzają głębokie zauroczenie i gotowość do przekraczania tego, 
co dotychczas było nieprzekraczalną granicą zaufania i zaangażowania. 

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 

 

  

29/2018 

Dzisiaj kolekta na cele parafii. 

—————–—–———–——–————–——–—–———–————— 

W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30. 

—————–—–———–——–————–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. O 17:00 Nabożeństwo oraz  
błogosławieństwo pojazdów - św. Krzysztofa. Złożona ofiara przeznaczona 
jest na zakup środków lokomocji dla misjonarzy. 

—————–—–———–——–————–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Danuta  
Szydłowska, Beata Ziaja, Weronika Pałek, Monika Kupke. Bóg zapłać! 

—————–—–———–——–————–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

—————–—–———–——–————–——–—–———–————— 

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. Zuzanna Loch zam. Staniszcze Małe i Nikodem 
Cieślar zam. Kolonowskie. 3. Anna Niedziela zam. Chróścina Op. i Kamil 
Obst zam. Kolonowskie 

—————–—–———–——–————–——–—–———–————— 

Okazja do Sakramentu pokuty przed każdą Mszą św. 

—————–—–———–——–————–——–—–———–————— 

Rekrutacje letnie dla dziewczyn od lat 16, prowadzone przez Zgromadzenie 
Służebnic Ducha Świętego:  

 - Zakopane od 26 - 31.07.2018r.  

 - Nysa od 20 - 24.08.2018r. 

—————–—–———–——–————–——–—–———–————— 

Zaproszenie do udziału w odbywających się w Sierpniu pielgrzymkach. 
Szczególnie pieszej opolskiej, oraz parafialnej na Górę św. Anny. 

 

św. Jan Paweł II o rodzinie 

„Rodzice modląc się z dziećmi i czytając z nimi Słowo Boże, włączając dzie-
ci poprzez stopniową inicjację chrześcijańską do Ciała Chrystusa, stają się 
rodzicami w pełni”. Jeżeli dla rodziców Chrystus jest domownikiem, to staje 
się bliski także dla dzieci. Nie chodzi o to, by przed dziećmi udawać, ale by 
ze wszystkim iść wspólnie do Jezusa, pytać Go o radę i słuchać Jego Słowa. 

 

Błogosławionego tygodnia dla wypoczywających i pracujących 


