
Porządek Nabożeństw 

od 09.06. do 16.06.2019 r. 

 

Niedziela 09.06. Zesłanie Ducha św. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża Otto, syna Lucjana, rodziców Marię i Teodora, teściów Annę i Jana, siostrę Krysty-
nę, bratową Teresę, siostrzeńca Norberta, szwagierki, szwagrów i pokr. (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za ++ rodziców Różę i Stanisława, teściów Martę i Franciszka, dziadków z obu stron, Jana Cier-
pioł i dusze z pokr. 

11:30 Do Bożej Op. i NSM z prośbą o potrzebne łaski na wspólną drogę życia dla nowożeńców Domini-
ki i Dawida Meinhardt oraz o Boże bł. dla ich rodziców i chrzestnych 

16:30 Nabożeństwo 

17:00 Za + Ewalda Ozimek - zam. od sąsiadów 
 

Poniedziałek 10.06. NMP Matki Kościoła, święto 

  8:00 Za ++ z rodziny oraz dobrodziejów ks. Waldemara Styry 

18:00 Za + Erykę Woźnica - zam. od sąsiadów 

 

Wtorek 11.06. św. Barnaby, Apostoła, wsp. 

18:00 Za ++ matkę Małgorzatę, ojca Wilhelma, oraz o opiekę i łaskę zdrowia dla Elżbiety 

 

Środa 12.06.  

17:00 Za ++ rodziców Jana i Emmę, Józefa i Gertrudę, braci Rudolfa i Norberta, szwagrów Georga, 
Wiktora, Jerzego, Alojzego, swatów Irenę i Franciszka, Helenę i Henryka, dziadków, babcie, 
ciocie, wujków, dusze opuszczone, ++  z naszej parafii, sąsiadów i sąsiadki 

 

Czwartek 13.06. Jezusa Najwyższego i  Wiecznego Kapłana, święto 

12:00 Msza św. i ślub Sylvie Pollok i Rafał Felix  

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana przez wst. Maryi Matki kapłanów  
o umocnienie światłem Ducha św. wszystkich kapłanów a zwłaszcza pracujących w naszej para-
fii i wywodzących się z niej oraz o życie wieczne dla ++ kapłanów - zam. od Margaretki 

19:00 Czuwanie Fatimskie 

 

Piątek 14.06. bł. Michała Kozala, bp, męczennika, wsp. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ żonę Urszulę w 10 r. śmierci, rodziców Jana i Elfrydę, 2 braci i dusze w czyśćcu  

 

Sobota 15.06.  

  8:00 Za ++ męża i ojca Grzegorza w r. śmierci, rodziców, dziadków, pokr. z obu stron 

12:00 Msza św. i ślub Małgorzata Burda i Piotr Krupa 

——————–——————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + matkę i żonę Ingeburgę Muc w r. urodzin 

 

Niedziela 16.06. Trójcy św. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Henryk Sznura - zam. od sąsiadów (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł, opiekę MBNP, światło Ducha św. łaski i zdrowie 
dla Czarka Romańczuk z ok. 18 r. urodzin, o Boże bł. w rodzinie 

16:30 Nabożeństwo 

17:00 Za ++ męża, ojca, dzi adka Jerzego Potyka z ok. urodzin, rodziców, teściów i pokr.  

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

23(1328) 09.06. – 16.06. 2019 r. 

 

Zesłanie Ducha Świętego 

 

„Podobnie jak jedno jest ciało, c hoć składa się  

z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mi-

mo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest  

i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym 

Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno 

Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolni-

cy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni 

jednym Duchem”. Zesłanie Ducha Świętego jest 

świętem jedności. Do Jerozolimy w dniu Pięć-

dziesiątnicy przybyli ludzie z różnych zakątków 

basenu Morza Śródziemnego, łączył ich judaizm, 

ale dzieliło wiele – często obok języka, także 

mentalność. Dla Ducha Świętego nie było to absolutnie problemem. Wszyst-

kim dał doświadczenie Bożej obecności i wszystkich uzdolnił do słuchania 

Dobrej Nowiny. Okazało się, że Duch Święty nie jest zarezerwowany dla 

niektórych, ale Jezus chce dawać go wszystkim, którzy poddają się Jego 

władzy. Jak bardzo w życiu codziennym doświadczamy niezgody i podzia-

łów? Ile bólu nosimy w sobie, gdy w rodzinie, w szkole, miejscu pracy bra-

kuje zrozumienia, akceptacji, współczucia, prawdziwego zaangażowania na 

rzecz bliźniego itd.? Jeśli dorzucimy do tego głęboki podział społeczny  

i polityczny ogarniający Polskę, to może się nam wydawać, że spór i nieu-

stanna walka to środowisko naturalne człowieka. Duch Święty, także dzisiaj, 

przychodzi, aby uzdolnić nas do przebaczenia, pojednania i współpracy. 

Przyjmując Ducha Świętego nie szukajmy powodów do trwania w konflik-

cie albo obojętności, ale uwierzmy, że Jego moc może rozsadzić od środka 

nawet najgrubsze mury naszych serc. 

 
Sentencja: G. Márquez-Rutyna jest jak rdza.  



Grupa Młodych pragnie zorganizować w dniu Odpustu mały „odpustowy 
kram”. Będą do nabycia różności, wszystkie w cenie  5 zł. Gdyby ktoś 
chciał coś ofiarować, miał w domu nową! rzecz itp. która tylko leży, moż-
na przynosić do ks. Piotra, Marceliny Czupała, Eweliny Muc, Emilii  
Konieczko. 

 

Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Opolu zaprasza studentów  
i uczniów szkół średnich na Ławkę Festiwal, która odbędzie się od 3 do 7 
lipca w Opolu-Winowie. W programie festiwalu: koncerty, warsztaty, kon-
ferencje, spotkania z gośćmi. Nie zabraknie wspólnej modlitwy, spotkań 
przy dobrej lemoniadzie oraz wakacyjnej atmosfery. Szczegółowe infor-
macje oraz zapisy na stronie www.botafe.pl.  

 
W dniach 15-16 czerwca br. na Jasnej Górze odbędzie się 38. Pielgrzymka 
w intencji Trzeźwości Narodu pod hasłem: «Młodzi - Trzeźwi - Wolni».  

 

Opowiadanie 

Trzej mnisi, wszyscy zajmujący się studiowaniem Biblii, poszli pewnego 
dnia do wielkiego człowieka modlitwy aby zapytać go, jak się modlić  
Słowem. Pierwszy powiedział, że przeczytał Biblię od deski do deski,  
a potem nauczył się jej na pamięć. Drugi powiedział, że czytał ją wiele  
razy, aż nauczył się jej i zaczął ją wyśpiewywać. Trzeci, onieśmielony 
wiedzą pierwszych dwóch, nie miał odwagi przemówić. Boży człowiek 
zachęcił go, a ten powiedział, że udało mu się przeczytać tylko jedno zda-
nie, które jednak powtarzał dniami i nocami w umyśle i sercu, nie mogąc 
pójść  
dalej. Wielki człowiek modlitwy rzekł wtedy: W taki właśnie sposób nale-
ży się modlić Słowem. 

 

św. Jan Paweł II o rodzinie 

„W Chrystusie Panu, Bóg przyjmuje ludzką potrzebę wspólnoty, potwier-
dza ją, oczyszcza i podnosi, prowadząc ją do doskonałości w sakramencie 
małżeństwa. Duch Święty, udzielony podczas uroczystości sakramental-
nej, użycza małżonkom chrześcijańskim daru nowej komunii, komunii  
miłości”. Ile razy, mając na myśli coś złego, używamy frazy: „zaczęło się 
tak niewinnie…”. Pokazuje to, że skala porażki przerosła nasze oczekiwa-
nia. Tym sformułowaniem można opisać, jakby na przekór, coś z rzeczy-
wistości Królestwa Bożego. Z pozoru „niewinne”, zupełnie zwykłe ocze-
kiwania mogą zapowiadać naprawdę wielkie rzeczy. W małżeństwie ocze-
kujemy „zaledwie” bliskości, a Duch Święty chce nas prowadzić do niesa-
mowitej komunii miłości. Bóg ma dla nas zawsze więcej! 

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 

 

  

23/2019 

 

Nabożeństwa Różańcowe o godzinie 17:30. 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————  

W środę o 17:00 Msza św. Szkolna, po Mszy św. Różaniec. 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————  

W przyszłą niedzielę gościmy księdza oraz alumnów WSD w Opolu. Modlimy się o nowe powołania. Kolekta na cele WSD. Po Mszy św.  O 10:00 nauka przed chrzcielna. O 17:15 Różaniec. 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————  

Intencje Mszalne na 2019 rok można zapisywać: w czwartek w godzinach 8:00 - 9:00; 16:00 - 17:00 oraz po Mszy wieczornej. 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————  

Okazja do Spowiedzi św. pół godziny przed Różańcem oraz w sobotę od 9:00 do 10:00 (szczególnie dla dzieci i młodzieży) oraz od 17:00 do 18:00. 

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej:  Bóg zapłać! 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————  

Do nabycia: Gość Niedzielny 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————  

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Ofiara na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia wyniosła 1.256 zł. 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————  

Od piątku do niedzieli spotkanie młodych na Górze św. Anny Ławka Go! Szczegóły u ks. Piotra. Zachęcam bardzo do wyjazdu.  

 

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

Dziś Zesłanie Ducha św. Msze św. o 7:30 w j. polskim, 10:00, 17:00. Odpust w para-
fii Staniszcze Małe. Kolekta na cele parafii. Nabożeństwo o 16:30. 

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

W poniedziałek święto NMP Matki Kościoła. Msze św. o 8:00 i 18:00. 
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–—————— 

W środę Msza szkolna o 17:00 
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–—————— 

W czwartek święto Jezusa Najwyższego i  Wiecznego Kapłana. O 19:00 Nabożeń-
stwo Fatimskie. Można przynosić intencje modlitewne. W tym dniu prosimy o szcze-
gólną, mocną modlitwę w intencji wszystkich kapłanów. 

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

———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–—————— 
W przyszłą niedzielę Najświętszej Trójcy. Kolekta na cele parafii. 

———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–—————— 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kolejowej: Grażyna Trzasko, Kari-
na Mocny, Alicja Michen, Wioletta Meinel. Bóg zapłać! 

———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–—————— 
Do nabycia: Gość Niedzielny (dodatkiem płytka z I pielgrzymki Jana Pawła II do 
kraju) 

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

Zapowiedzi przedślubne 2. Agnieszka Piechaczek Racibórz i Michał Niemiec Kolo-
nowskie 

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

Odbył się pogrzeb śp. Krzysztof  Bernais l. 44. Wieczny odpoczynek…++ 
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–—————— 

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Życzliwość, 
uśmiech, dobre słowo. 

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

———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–—————— 
W przyszły poniedziałek 17.06. zapraszam do korzystania z Sakramentu Pokuty przed 
Bożym Ciałem, Odpustem, końcem roku szkolnego. Zapraszam też do załatwiania 
spraw w kancelarii (dokumenty, intencje mszalne na drugą połowę 2019 roku).  
Spowiedź: 8:00 - 9:00; 16:00 - 18:00. Kancelaria: 7:30 - 8:00; 15:30 - 16:00: 18:00 - 
18:30 

———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–—————— 
Nauki przedmałżeńskie: Pierwsze spotkanie w salce przy parafii NSPJ o godz. 
15:00, następne spotkania w salce przy parafii św. Rodziny w Zawadzkiem. 08 i 09 
oraz 15 i 16 czerwca; 12 i 13 oraz 19 i 20 października. 

———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–—————— 
Do Ziemi Świętej zabieramy Intencje Modlitewne. Będziemy zanosili modlitwy  
i pamiętali o naszej parafii i wszystkich którzy o modlitwę prosili, bezpośrednio jak  
i internetowo. Prosimy również o pamięć i modlitwę. 


