
Porządek Nabożeństw 

od 23.06. do 30.06.2019 r. 

 

Niedziela 23.06. XII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ rodziców Teresę i Norberta, teścia Piotra, pokr. z obu stron, koleżankę Małgorzatę  
(j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + syna Pawła w 9 r. śmierci ++ z rodziny (Procesja) 

17:00 Za ++ męża, ojca Ewalda w 5 r. śmierci, syna , rodziców, teściów, rodzeństwo, zięcia Jacka  
i ++ z rodziny 

 

Poniedziałek 24.06. Narodzenie św. Jana Chrzciciela, uroczystość 

18:00 Za ++ rodziców Wiktorię i Karola, teściów Barbarę i Stanisława, męża Jana, siostry Stefanię  
i Hildegardę, braci Wilhelma i Oswalda, bratową Elżbietę, siostrzeńca Jerzego, pokr. i dusze  
w czyśćcu 

 

Wtorek 25.06. 

18:00 Za ++ rodziców Łucję i Teodora, brata Piotra, teściów Ritę i Augustyna, dziadków,  
pokr. i dusze w czyśćcu 

 

Środa 26.06.  

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, błogosła-
wieństwo, zdrowie dla męża, ojca, dziadka z ok. 70 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach 
dzieci 

 

Czwartek 27.06. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 O radość życia wiecznego dla matki Gertrudy z ok. urodzin, ojca Franciszka, teściów Elżbietę  
i  Reinholda oraz pokr. 

 

Piątek 28.06. NSPJ, uroczystość 

  7:00 Za chorych naszych parafian 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ teścia Franciszka w 20 r. śmierci, jego żonę Waleskę, męża Reinholda i dusze opuszczo-
ne 

21:00 …………………………... 

 

Sobota 29.06. św. Piotra i Pawła, uroczystość 

  8:00 Za ++ syna i brata Piotra z ok. urodzin, ojca Ewalda 

——————–——————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ męża Henryka w r. śmierci, rodziców z obu stron i pokr. 

 

Niedziela 30.06. Odpust 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP i Aniołów Stróżów o dalszą 
opiekę, błogosławieństwo, zdrowie dla dzieci w r. urodzin oraz dla ich rodziców (j. polski) 

11:00 1. W int. Parafian 

 2. W int. wszystkich darczyńców i ofiarodawców wymiany ogrzewania w budynkach parafii 

 3. Za + Jerzy Jonek i ++ z rodziny 

16:00 Nieszpory 

17:00 Za ++ Marek Buchacz w 12 r. śmierci, koleżankę Gabrielę, ++ z rodzin Buchacz, Ziaja i pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

25(1330) 23.06. – 30.06. 2019 r. 

 

Różności 

 

Pięknego czasu urlopów, wakacji. Bezpiecznych pobytów i podróży. Pamiętajmy  
o modlitwie, Mszy św. niedzielnej. Wykorzystajmy ten czas dla odpoczynku, rozwoju 
ciała i ducha. Pięknych spotkań i rozmów w rodzinie i z każdym człowiekiem. 

Przybliżanie się i obecność Boga w człowieku i w świecie, przedziwna kondescen-
dencja Ducha, natrafia w naszym ludzkim wymiarze na opór i sprzeciw. Jakże  
wymowne są pod tym względem prorocze słowa starca Symeona, który za natchnie-
niem Ducha przyszedł do świątyni jerozolimskiej, aby wobec Nowonarodzonego  
z Betlejem zapowiedzieć: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie 
wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Sprzeciw wobec Boga, 
który jest Duchem niewidzialnym, rodzi się w pewnej mierze już na gruncie rady-
kalnej inności świata, na gruncie jego „widzialności” i „materialności” w odróżnie-
niu od „niewidzialnego” i „absolutnego” Ducha 

Zachęcam do słuchania diecezjalnego Radia Doxa 

Zachęcam do lektury prasy i książek religijnych 

Nawiedzajmy podczas wakacyjnych wędrówek kościoły 

Warto pielgrzymować, indywidualnie, rodzinnie, grupowo. Wiele jest miejsc do któ-
re warto nawiedzić, wiele pieszych strumieni pielgrzymkowych. Diecezjalna Piel-

grzymka Opolska rusza 12 sierpnia 

Parafialna Pielgrzymka na Górę św. Anny 30 sierpnia.  

Nasze Parafialne Drogi w lasach 28 czerwca i 09 sierpnia 

Mieszkańcem naszej parafii wraz z mamą, został kleryk III roku Kamil. Studiuje  
w Krakowie, należy do zgromadzenia księży Zmartwychwstańców. Ogarniajmy Go 
naszymi modlitwami 

Trwają prace nad całkowitą wymianą krzyża misyjnego 

zaangażowanym w prace dziękuję  

Bóg zapłać za potrzebę modlitwy w intencji zmarłych i żyjących na Mszach św. 
Dziękuję za zamawiane Intencje Mszalne 

Grupa pielgrzymów do Ziemi świętej podarowała dla parafii figurkę Dzieciątka Je-
zus zakupioną i wykonaną przez chrześcijan w Betlejem. Będzie ona umieszczana  

w szopce na Boże Narodzenie. W świętych miejscach pamiętaliśmy i modliliśmy się 
w intencji naszej parafii oraz powierzonych nam spraw  

(zdjęcia na stronie www. parafii w zakładce galeria) 

 

Sentencja: św. Ignacy - Zamiast chcieć wchodzić na wyższy stopień cnoty, dołóżmy 
sił, aby stać się doskonałymi w tym, czego Bóg od nas chce  



Na wesoło 

 Podczas katechezy w drugiej klasie dzieci przypominały sobie warunki sakra-
mentu pokuty. W pewnej chwili do odpowiedzi zgłosiła się Kasia, by wyjaśnić 
jeden z warunków: Mocne postanowienie poprawy to szczera wola unikania 
sakramentu pokuty 

 W lesie Antoś pyta tatę: Co to za ptak? Dzięcioł. A co on robi? Stuka w drzewo.  
A dlaczego nie chcą wpuścić go do środka? 

 Wrocławski kardynał Bertram był bardzo pogodnym człowiekiem, ale nie znosił  
u ludzi samouwielbienia. Kiedy pewien zadowolony z siebie zakonnik opowia-
dał mu o swej uprawianej na wolnym powietrzu kaznodziejskiej działalności, 
twierdząc, że nawet przebiegający opodal zając przycupnął i nastawił uszu, kar-
dynał wtrącił sucho: „Musiał poczuć kapustę” 

 Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły. Tato, Ty to masz szczęście 
do pieniędzy. Dlaczego? Nie musisz kupować książek na przyszły rok 

 Wielką sensacją prasową była wiadomość, potwierdzona przez Biuro Prasowe 
Stolicy Apostolskiej, że Pius XII wyleczył się z ciężkiej choroby dzięki wizji 
Chrystusa. Pisały o tym wszystkie większe dzienniki – wszystkie z wyjątkiem 
„L'Osservatore Romano”. A proszący redakcję o wyjaśnienia otrzymywali  
następującą odpowiedź: „To była audiencja prywatna i nie informujemy o niej”. 

 
Opowiadanie 

Bardzo dawno temu w Chinach żyli dwaj przyjaciele. Jeden z nich potrafił pięknie 
grać na harfie. Drugi był niezwykle utalentowany w bardzo rzadkiej sztuce słucha-
nia. Kiedy pierwszy z nich grał i śpiewał o górach, drugi mówił: Widzę te góry, 
tak jakby stały przede mną. Kiedy pierwszy wyrażał swoją muzyką dźwięk stru-
mienia, drugi słuchał go i potwierdzał: Słyszę jak woda przemyka pośród kamieni. 
Ale pewnego dnia ten, który umiał słuchać, zachorował i wkrótce zmarł. Jego 
przyjaciel przeciął struny harfy i nie grał już nigdy więcej. Istniejemy jedynie wte-
dy, kiedy ktoś nas słucha. Najpiękniejszy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu 
człowiekowi to „naprawdę” go wysłuchać. 
 

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

papież Franciszek o Miłosierdziu 

Z powodu wymagania, aby żadna przeszkoda nie stała pomiędzy prośbą o pojed-

nanie a Bożym przebaczeniem, udzielam od tej pory wszystkim kapłanom, na mo-

cy ich posługi, władzy rozgrzeszania osób, które popełniły grzech aborcji”. Każdy 

może znaleźć drogę powrotu do Boga, na której doświadczy uwalniającej mocy 

przebaczenia. W wielu sytuacjach chcielibyśmy cofnąć czas, aby uniknąć tragedii, 

która się wydarzyła. Szukajmy ratunku w Bożym miłosierdziu, a nie w naszych 

ludzkich analizach. 

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 

 

  

25/2019 

 

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 kolekta na cele parafii. Po Mszy św. i Procesji o 10:00, nauka przed 
chrzcielna. Odpust w parafii NSPJ w Zawadzkiem. Nie będzie Nabożeństwa po 
południu, Msza wieczorna o 17:00. 

———–—–—––—————–—–—–—–———–———–—————— 

Od poniedziałku do czwartku po Mszy św. o 18:00 Procesja Oktawy Bożego 
Ciała. W czwartek poświęcenie kwiatów i ziół. 

———–—–—––—————–—–—–—–———–———–—————— 

W czwartek o 19:00 spotkanie grupy wyjeżdżającej z ks. Piotrem w lipcu  
w Tatry. 

———–—–—––—————–—–—–—–———–———–—————— 

W piątek uroczystość NSPJ. Msze św. o 7:00 i 18:00. Po Mszy rano wystawie-
nie Najśw. Sakramentu. Od 17:00 okazja do Spowiedzi św. O 21:00 Msza św.  
i kolejna „Droga 3+3=14km”. Idziemy od kościoła lasem na Kolejkę do stad-
niny koni i powrót. 

———–—–—––—————–—–—–—–———–———–—————— 

W sobotę uroczystość Apostołów św. Piotra i Pawła. Msza św. o 8:00, kolekta 
na cele Stolicy Apostolskiej. Przed Odpustem, odwiedziny chorych w domach 
od godziny 8:30. O 17:30 Nabożeństwo Maryjne, o 18:00 Msza św. niedzielna. 
O 19:00  zapraszam młodych do przygotowania stoiska na Odpust.  

———–—–—––—————–—–—–—–———–———–—————— 

W przyszłą niedzielę Odpust ku czci Niepokalanego Serce Maryi. Wszyst-
kich zapraszam do udziału w Sumie i Procesji o 11:00. Sumistą będzie ks. pra-
łat Andrzej Ziółkowski. Zapraszamy dzieci z rocznicy I Komunii św. do przyj-
ścia w strojach komunijnych, niech obecność i udział każdego parafianina  
będzie świadectwem naszej wiary i życia w Kościele. Nieszpory Odpustowe  
o 16:00. Kolekta na cele wymiany ogrzewania. W tym dniu grupa młodych  
organizuje stoisko odpustowe, gdzie można nabywać rzeczy różne „Wszystko 
za 5+”. Ofiarując 5+ wspieramy działania grupy młodych. Pielgrzymka męż-
czyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd rowerzystów o 6:30, powitanie  
o 16:00. 

———–—–—––—————–—–—–—–———–———–—————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. ks. Czerwionki: Gabriela 
Przybył, Monika Walosek, Aneta Jasińska, Bożena Kaleta. Bóg zapłać! 

———–—–—––—————–—–—–—–———–———–—————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

———–—–—––—————–—–—–—–———–———–—————— 

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Za przygoto-
wanie trasy i ołtarzy na Boże Ciało. Za udział w Procesji. 

———–—–—––—————–—–—–—–———–———–—————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życze-
nia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże! 


