
Porządek Nabożeństw 

od 12.08. do 19.08.2018 r. 

 

Niedziela 12.08. XIX zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + brata i ++ rodziców (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ Annę Romańczuk, jej rodziców Antoniego i Agnieszkę Gomoła, teściów Aleksandra i Władysła-
wę Romańczuk i pokr. 

17:15 Nieszpory 

18:00 W pewnej int. 

 

Poniedziałek 13.08. 

18:00 Za ++ męża Eryka, rodziców Gertrudę i Karola, Jadwigę i Wilhelma, siostry Elżbietę, Anastazję, brata 
Antoniego, szwagierkę 3 szwagrów i pokr. 

19:00 Nabożeństwo Fatimskie, Różaniec 

 

Wtorek 14.08. św. Maksymiliana Kolbego, prezbitera, męczennika, wsp. 

17:30 Różaniec 

18:00 Za ++ matkę w r. śmierci, ojca, brata, teściów i pokr. 

 

Środa 15.08. Wniebowzięcie NMP 

  7:00 Różaniec 

  8:00 W int. żyjących i ++ członków Róż różańcowych 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ matkę Katarzynę w r. śmierci, ojca Piotra, męża Tadeusza, ++ z rodzin Schaton, Szydłowski, 
Obst 

20:30 Nabożeństwo 

 

Czwartek 16.08. 

  7:00 Msza pielgrzymów 

12:00 Msza i ślub Katarzyna Grobarek i Krzysztof Banach 

17:30 Różaniec i Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Ludwika w r. urodzin, rodziców teściów dziadków krewnych i pokr. 

 

Piątek 17.08. św. Jacka, prezbitera, uroczystość 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ rodziców Franciszka i Franciszkę, braci Alfreda, Leopolda, bratową Gertrudę, dziadków i pokr. 

 

Sobota 18.08. 

  7:30   Różaniec 

  8:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. opiekę, łaski i zdrowie dla Barbary z ok. 70 
r. urodzin oraz za bliskich zmarłych 

————–———–——–—–———–————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ męża Krzysztofa Zajonc w r. śmierci, wnuka Mateusza, ciocię Franciszkę i Jana Lisok, rodziców 
Alojzego i Franciszkę Mlynek, teściów Martę i Augustyna z synem Adolfem Zajonc, dziadków Bartło-
mieja i Emy Mlynek, Tomasza i Józefinę Dikta oraz pokr. 

 

Niedziela 19.08. XX zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Elżbietę Leja w r. urodzin oraz ojca Pawła (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + męża i ojca Jana Banach 

17:15 Nieszpory 

18:00 ……………………………………….. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

32(1285) 12.08. – 19.08. 2018 

 

Refleksja 

 

Chleb - „owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich” - w naszym 

kręgu kulturowym traktowany był zawsze jako niezbędny 

warunek życia i przeżycia. Zdobywany „w pocie czoła”, koja-

rzył się zwykle raczej z ludzkim wysiłkiem niż z darem nie-

bios. A jednak życie nauczyło nas, że modlitwa o „chleb nasz 

powszedni” ma swój głęboki sens: przypomina, że nawet  

w czysto biologicznym wymiarze życia jesteśmy zależni od 

Boga i Jego łaskawości. Doświadczyli tego Izraelici idący 

czterdzieści lat przez pustynię, a potem prorok Eliasz, który 

mocą pożywienia wskazanego przez anioła Pana „szedł czter-

dzieści dni i czterdzieści nocy, aż do Bożej góry Horeb”. Nie 

był to jeszcze chleb na życie wieczne. Wszyscy oni poumiera-

li, ale doświadczyli rzeczy bardzo ważnej: że tych, których 

Bóg prowadzi, tych On sam w drodze żywi. Do osiągnięcia 

celów mieszczących się w ziemskim horyzoncie wystarczy 

manna z nieba, podpłomyk, dzban wody lub chleb nasz  

powszedni. Jednakże żaden z tych Bożych darów nie jest jeszcze pokarmem na „życie 

wieczne”. Na przestrzeni całej historii zbawienia Bóg gotował ludziom wiele niespodzia-

nek. Czy jednak mógł ktoś przypuszczać, że On sam weźmie na siebie rolę Mesjasza  

i w swojej miłości do człowieka On sam stanie się jego pokarmem. „Ja jestem chlebem 

żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, 

który Ja dam, jest moje ciało za życie świata” – mówi Chrystus. Co to oznacza? Przyjmu-

jąc normalne pożywienie sprawiamy, że powoli przekształca się ono w nasze ciało, staje 

się naszym ciałem. Gdy jednak przyjmujemy ciało Chrystusa, rzecz ma się odwrotnie: to 

my przekształcamy się albo lepiej – wtapiamy się w ciało Chrystusa, stajemy się do Niego 

podobni, stajemy się bardziej Chrystusowi. W tym sensie przyjmowanie Ciała Pańskiego, 

czyli nasz możliwie pełny udział w Eucharystii, najskuteczniej wprowadza nas w zbawczą 

rzeczywistość Kościoła. 

Św. brat Albert Chmielowski powiedział: „Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy Jego 
miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. 
Skąpy jest ten, kto nie jest jak On. Dawajmy siebie samych”. 

 

Sentencja: Modlitwa dziecka - Dziadek umarł wczoraj i jest już w drodze do Ciebie.  

Proszę, bądź dla niego miły, mów nieco głośniej, bo niedosłyszy i posadź między miłymi 

paniami, bo wtedy zawsze jest w dobrym humorze. 



Opowiadanie 

Pewien książę w dzień swojego ślubu pokazał się w stolicy swojego królestwa  

z nową małżonką u boku. Dwoje nowożeńców przejeżdżało powoli przez miasto  

w cudownej karecie, a po obu stronach ulicy olbrzymi tłum gotował im owacje.  

Kiedy jednak dojechali do głównego placu, przerazili się. Na wysokiej szubienicy 

stał jakiś złoczyńca i czekał na wykonanie wyroku. Kat zarzucił mu już pętlę na szy-

ję. Księżna wybuchła płaczem. Król zapytał sędziego, czy może uchylić wyrok, co 

byłoby prezentem ślubnym dla małżonki. Ten jednak odpowiedział mu stanowczo 

„nie”. Czy to znaczy, że istnieją zbrodnie, które nie mogą być przebaczone? – zapy-

tała cichym głosem księżna. Jednak dwóch książęcych doradców przypomniało mu, 

że według starego miejskiego zwyczaju każdy złoczyńca może uniknąć wyroku, 

płacąc grzywnę w wysokości tysiąca dukatów. Była to niezwykle wielka suma. 

Gdzie można było ją znaleźć? Książę otworzył swoją sakwę i wysypał z niej wszyst-

ko. Naliczył osiemset dukatów. Księżna przeszukując swoją elegancką torebkę zna-

lazła w niej pięćdziesiąt. Czy nie wystarczyłoby osiemset pięćdziesiąt dukatów? – 

zapytała. Prawo mówi o tysiącu – odpowiedziano. Zmartwiona księżna wyszła  

z powozu i zaczęła robić składkę wśród paziów, rycerzy i przechodniów. Potem 

znów przeliczyła dukaty. Było ich dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć. Nikt nie 

posiadał już ani jednego. Czy to znaczy, że człowiek ten zostanie powieszony  

z powodu braku jednego dukata? – krzyknęła z przerażeniem księżna. Takie jest 

prawo – odparł nieugięcie sędzia i dał katowi znak, aby rozpoczął wykonanie wyro-

ku. W tym momencie księżna zawołała: Przeszukajcie kieszenie skazańca, może on 

sam coś posiada. Kat usłuchał jej prośby i po przeszukaniu jego kieszeni wyciągnął 

z niej jednego złotego dukata. Tego ostatniego, którego brakowało, aby ocalić mu 

życie. 

W sercu każdego człowieka znajduje się wszystko to, czego potrzebuje do ocalenia 

swego życia. Jednak dobroć, miłość i szczęście są w niektórych ludziach jak zgaszo-

ny knot. Wystarczy jednak mały płomień, aby go znów zapalić. 

 

Kaplica cmentarna: 

Prośba, aby nie palić swoich świec, zniczy. Zapalamy tylko stojący tam Paschał. 
Prośba o gaszenie światła. 
Pielgrzymki: 

* Od 31 sierpnia do 02 września pielgrzymka na Górę św. Anny. Prośba, aby oso-
by, które będą nocowały w domu pielgrzyma zapisywały się w zakrystii. Na Mszę 
św. Drogę Krzyżową, Obchody Kalwaryjskie w sobotę, będzie wyjazd autokarem. 
Zachęcam do podjęcia tego pielgrzymowania, zapisy do wyjazdu autokarem  
w zakrystii. 

* W sobotę 29.09. planowana jest pielgrzymka do Kalisza (św. Józef) i Lichenia 
(Matka Boża). Koszt 56 zł. Zapisy w zakrystii. 

* Są zapytania i chętni do wyjazdu na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Ewentualny 
termin to wrzesień lub październik w przyszłym roku. Jednak, aby zorientować się 
co do ilości osób to prośba, aby do końca września tego roku, zgłosić się do  
ks. Piotra. 

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 

 

  

32/2018 

Dzisiaj kolekta na zakup opału do obiektów parafialnych. O 17:15 Nieszpory niedziel-
ne. 

—————–—–—–————–———–———–——–—–———–————— 

W poniedziałek Msza św. o 18:00. Nabożeństwo Fatimskie o 19:00, można przynosić 
Intencje modlitewne. 

—————–—–—–————–———–———–——–—–———–————— 

W środę Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. o 8:00 i 10:00. Kolekta na  
Wydział Teologiczny w Opolu. Przed Mszami Caritas parafii będzie rozprowadzał 
bukiety kwiatów i ziół. Błogosławieństwo na każdej Mszy św. Po południu przyjście 
pielgrzymów z Kluczborka na odpoczynek oraz strumienia nyskiego na nocleg.  
O 20:30 Nabożeństwo z pielgrzymami. 

—————–—–—–————–———–———–——–—–———–————— 

W czwartek o 7:00 Msza św. pielgrzymów. 

—————–—–—–————–———–———–——–—–———–————— 

W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30. 

—————–—–—–————–———–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. Gościem będzie o. Jerzy Bzdyl - Oblat. 
Będzie możliwość zakupu kalendarzy misyjnych na 2019 rok. 

—————–—–—–————–———–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Beata Lorek, Sylwia Muc, 
Jolanta Dreja, Anna Bednorz. Bóg zapłać! 

—————–—–—–————–———–———–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

—————–—–—–————–———–———–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Zawieszenie gaśnic 
i tablic p-poż, naprawy i wymiany w WC w salkach katechetycznych, odnowienie 
krzyża na Regolowcu, prace wokół figury MB Fatimskiej. 

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

—————–—–—–————–———–———–——–—–———–————— 

Zapowiedzi przedślubne: 1. Paulina Małek Kielcza i Michał Klisz Kolonowskie. 

—————–—–—–————–———–———–——–—–———–————— 

Okazja do Sakramentu Pokuty przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna po Mszach 
św. 

—————–—–—–————–———–———–——–—–———–————— 

Zachęcam do udziału w Pieszej Opolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Zapisy  
w Opolu i w par. NSPJ w Zawadzkiem. Można podjąć Duchowe Pielgrzymowanie  
w dniach wędrowania pielgrzymów. Od poniedziałku 13 sierpnia do soboty 18 sierp-
nia przed Mszą św. będziemy w kościele wspólnie odmawiali Różaniec. O prowadze-
nie proszę Róże Różańcowe. Z środy na czwartek 15/16 sierpień gościmy pielgrzy-
mów strumienia nyskiego. Prośba o przyjęcie Ich pod swój dach. Najlepiej po usłysze-
niu dzwonów po nich podjechać, lub wcześniej dać informację ks. Piotrowi, że kon-
kretna rodzina chce przyjąć pielgrzymów. 

 

Pięknego tygodnia! 


