
Porządek Nabożeństw 

od 30.06. do 07.07.2019 r. 

 

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 dal-
szą opiekę, błogosławieństwo, zdrowie dla dzieci w r. urodzin oraz dla ich rodziców (j. pol-
ski) 

11:00 1. W int. parafian 

 2. W int. wszystkich ofiarodawców i darczyńców 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. 

 

Poniedziałek 01.07. 

18:00 Za zmarłych parafian 

 

Wtorek 02.07. 

18:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Henryka, matkę Jadwigę, ojca Pawła, teściów Annę i Pawła ich 
2 synów, dziadków Annę i Piotra, Annę i Irenę oraz pokr. 

 

Środa 03.07.  

18:00 Za + syna Patryka w 11 r. śmierci ++ z  pokr. i dusze opuszczone 

 

I Czwartek 04.07. 

17:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Herberta w 2 r. śmierci 

 

I Piątek 05.07.  

  8:00 Za + Krzysztof Bernais w miesiąc po śmierci 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ matkę Elfrydę w 3 r. śmierci, ojca Jana, męża Marcina, braci Franciszka i Edwarda  

 

I Sobota 06.07.  

  8:00 Za ++ męża, ojca Reinholda Czupała w r. śmierci, jego rodziców Waleskę i Franciszka, 
rodziców Gertrudę i Jana, o. Krystiana, 2 braci i pokr. 

12:00 Msza św. i ślub Patrycja Dworczak i Marcin Mazurek 

15:00 Roczek: Kira Maria Czupała, Paulina Agata Maleska, Wiktor Andrzej Czupała 

——————–——————————————— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, błogosła-
wieństwo, zdrowie w int. członków PZW Kolonowskie i ich rodzin oraz za ++ 

 

Niedziela 07.06. XIV Zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 W pewnej int. (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogosła-
wieństwo, zdrowie dla Doroty i Romana z ok. 15 r. ślubu o Boże bł. dla całej rodziny 

16:30 Nieszpory 

17:00 O radość wieczną dla ++ ojca Teobalda w r. urodzin, matkę Małgorzatę, dziadków i pokr.  

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

26(1331) 30.06. – 07.07. 2019 r. 

 

Nick Vujicic 

 

Kiedyś byłem przebrany za pilota i witałem wszystkich pasażerów na pokładzie. 
Powiedziałem im, że odkryto nową technologię, dlatego ja będę pilotował samolot. 
Wtedy większość ludzi natychmiast oddała swoje życie Jezusowi - mówi humory-
styczne.  Gdy zacząłem uczęszczać do szkoły i widziałem inne dzieci, zadawałem 
sobie pytanie: „Dlaczego ja?”. Wielu uczniów podchodziło do mnie i krzyczało ze 
współczuciem: „Co się stało?”, a ja odpowiadałem spokojnie: „papierochy” - żarto-
wał. Ale przyznaje, że rówieśnicy naprawdę się z niego wyśmiewali i nabijali.  
Rodzice jednak pocieszali go, że Bóg ma plan wobec niego, bo jest szczególną oso-
bą. Na początku nie przekonywało go to, a wręcz przeciwnie. Ja nie chciałem być 
szczególny. Chciałem być tacy jak wszyscy. Zrozumiałem później, że bez względu 
na to, czy masz ręce i nogi, czy jesteś bogaty, czy biedny, czy chory, czy zdrowy, 
wszyscy tak naprawdę szukamy tego samego - miłości, która daje nadzieję. Ludzie  
z wielu krajów na całym świecie czekają, aż coś się zmieni. Czekają np. na zmiany 
klimatyczne lub ustrojowe w ich otoczeniu, na nową relację lub związek. I są przy 
tym bardzo zestresowani. Dużo narzekamy na pracę, na rodzinę, na pieniądze,  
a raczej ich brak. Zawsze do czegoś konkretnego dążymy i gdy to osiągamy, dalej 
jesteśmy nieszczęśliwi, bo już chcemy czegoś innego lub tego co mamy, ale na wyż-
szym pułapie. Np. najpierw pragniemy skończyć szkołę, potem trafić na studia,  
potem znaleźć dobrą pracę, a później jeszcze lepszą pracę itd. Pieniądze, narkotyki, 
seks, alkohol, pornografia czy sława - one nie dadzą szczęścia. Jeśli umieścisz swoje 
szczęście w rzeczach tymczasowych, to ono od razu stanie się tymczasowe. W swo-
im życiu przeszedł etap, gdy był zły na Boga. Powiedziałem Mu: „Nie jesteś spra-
wiedliwy, bo gdzie są moje ręce i nogi?”. Myślał, że nigdy nie będzie szczęśliwy bo 
wielu mówiło mu: nigdy nie chwycisz żony za rękę, jeśli ją w ogóle będziesz miał. 
Nigdy nie weźmiesz dzieci na ręce. Teraz jestem mężem od 7 lat. Mamy czwórkę 
dzieci. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Kiedy ją zobaczyłem, czułem, jak-
bym miał nogi z waty – żartuje. Dzisiaj do Nicka bardzo przemawia fragment 
Ewangelii według św. Jana, kiedy w rozdziale 9. Jezus spotyka niewidomego chłop-
ca: Idąc drogą, Jezus zobaczył człowieka niewidomego od urodzenia. Nauczycielu! 
-zapytali uczniowie. Kto dopuścił się grzechu, że urodził się niewidomy: on sam czy 
jego rodzice? To nie jest kara za grzech, jego lub jego rodziców-odpowiedział Jezus. 
Stało się tak, aby mogło się na nim objawić działanie Boga. Wiara nie jest wierze-
niem w to, co już znasz, co zobaczyłeś. Wiara jest przeciw temu, co widzisz, co sły-
szysz, co znasz.  

verte > 



To zaufanie Słowu Bożemu zawartemu w Piśmie Świętym. Bóg zmienił moje 
życie wtedy, kiedy zdałem sobie sprawę, że ma wobec mnie jakiś plan. Ale gdy-
bym ten plan znał, to po co mi wiara? Wtedy nie musiałbym już Bogu ufać  
i to nie miałoby sensu. Przyznał, że ma cały czas w szafie parę butów na wypa-
dek, gdyby Bóg dał mu w cudowny sposób nogi. Dlaczego je trzymam? Bo 
wiem, że On naprawdę może to zrobić. Pamiętaj jednak, jeśli nie otrzymasz cudu, 
którego pragniesz, możesz być wciąż cudem dla kogoś innego! Ja naprawdę 
chciałem do Boga ręce i nogi, ale wiecie, co jest ważniejsze? Moja dusza. Potrze-
bujemy odnowienia i uzdrowienia wnętrza. 

–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–—————— 

W lipcu następujące Róże różańcowe przewodniczą modlitwie 
07.07. Róża 05 p. Elfryda Fleger 

14.07. Róża 06 p. Maria Baron 
21.07. Róża 07 p. Hildegarda Klabisch 

28.07. Róża 08 p. Gizela Zajonc 

W sierpniu następujące Róże różańcowe przewodniczą modlitwie 
04.08. Róża 09 p. Maria Kruk 

11.08. Róża 10 p. Brygida Lepka 
18.08. Róża 11 p. Krystyna Swoboda 

25.08. Róża 12 p. Manfred Ullmann 

 
Papieska intencja modlitewna: Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, dzia-
łali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego 
słowa. 

 
Opowiadanie 

Rzeka na swojej spokojnej drodze ku morzu napotkała pustynię i zatrzymała się. 
Miała teraz przed sobą jedynie skały usiane załomami i ukrytymi jaskiniami oraz 
wydmy piaskowe, które ginęły gdzieś na horyzoncie. Oto mój kres. Nie potrafię 
przepłynąć przez tę pustynię. Piasek wchłonie moją wodę i zginę. Nie dopłynę 
nigdy do morza. Nic mi się nie udało – narzekała. Z wolna jej wody zaczęły męt-
nieć. Rzeka stawała się bagnem i zamierała. Jednak wiatr posłyszał jej lamenty  
i postanowił uratować jej życie. Pozwól ogrzać się słońcem, wzbijesz się do nie-
ba pod postacią pary wodnej. O reszcie pomyślę ja – powiedział. Rzeka jeszcze 
bardziej się zlękła. Jestem stworzona po to, by płynąć pomiędzy dwoma brzega-
mi, spokojnie, majestatycznie. Nie zostałam przeznaczona do latania w powie-
trzu. Wiatr odpowiedział: Nie bój się, gdy dotrzesz do nieba pod postacią pary 
wodnej, staniesz się chmurą. Ja przeprowadzę cię poza pustynię, będziesz mogła 
spaść na ziemię pod postacią deszczu i ponownie staniesz się rzeką, a potem  
dotrzesz do morza. Rzeka była jednak zbyt przerażona i została wchłonięta przez 
pustynię. 
Wielu ludzi zapomniało, że istnieje jeden tylko sposób, by przezwyciężyć nieocze-
kiwane pustynie uczuć i okrutne posuchy, które tarasują spokojny bieg egzysten-
cji. 

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 

 

  

26/2019 

 

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 Odpust ku czci Niepokalanego Serce Maryi. Suma w int. całej parafii i Proce-
sja o 11:00. Sumistą jest ks. prałat Andrzej Ziółkowski. Nieszpory Odpustowe  
o 16:00. Kolekta na cele wymiany ogrzewania. Grupa młodych organizuje stoisko 
odpustowe, gdzie można nabywać rzeczy różne. „Wszystko za 5+zł.”. Ofiarując  
5+ wspieramy działania grupy młodych. Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na  
Górze św. Anny. Wyjazd rowerzystów o 6:30, powitanie o 16:00. 

——–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–—————— 
W poniedziałek nasza Odpustowa modlitwa za zmarłych. O 18:00 Msza św. i Proce-
sja na cmentarz.  

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

I czwartek o 17:00 Godzina św. i Koronka. 

——–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–—————— 
I piątek Msze św. o 8:00 i 18:00.  

——–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–—————— 
I sobota Msza chrzcielna i roczków o 15:00. Nabożeństwo Maryjne o 17:00. 

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

W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezji i seminarium. Nieszpory o 16:30.  
Na Górze św. Anny pielgrzymka dzieci. 

——–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–—————— 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. ks. Czerwionki: Magdalena Joszko, 
Kornelia Sowa, Halina Knol, Teresa Wojsa. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny 

——–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–—————— 
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Przygotowanie  
uroczystości Odpustowej w świątyni, na placu kościelnym, na plebanii. 

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

——–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–—————— 
W 2020 roku za przygotowanie ołtarzy i trasy Bożego Ciała będziemy prosili miesz-
kańców ulic: ks. Czerwionki, Topolowa, Krzywa 

——–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–—————— 
Na stronie www. parafii wiele informacji oraz w Galerii zdjęcia z Ziemi św. Bożego 
Ciała i Zakopanego. W zakładce Portugalia, w nawiązaniu do kazania z uroczystości 
Bożego Ciała, propozycja, do włączenia się od 01 do 15 lipca do duchowego, modli-
tewnego Camino. 

* J. Reverte „Nie ty tworzysz drogę. To droga tworzy ciebie” 

* A. Machado „Wędrowcze droga nie istnieje. Droga powstaje w miarę wędrówki” 
 

„Stolik młodych 5zł.+” z różnymi rzeczami do nabycia i przez to wsparcie działania 
młodych będzie przy wejściu na plac kościelny - dziś - w godzinach od 8:03 do 12:52.  
Zapraszamy! 


