
Porządek Nabożeństw 

od 14.07. do 21.07.2019 r. 

 

Niedziela 14.07. XV Zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Marię Maniera w 10 r. śmierci, ojca Antoniego, teściów Krystynę i Edwarda, ++ z rodzin 
Maniera, Stasiak, Szmatłoch  (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za ++ rodziców Stefanię i Bolesława, szwagra Andrzeja, teściów Agnieszkę i Józefa oraz pokr. z tych 
rodzin 

16:30 Nieszpory 

17:00 Za ++ rodziców Martę i Wilhelma, męża Józefa, 3 braci, teściów, 2 bratowe, szwagra i  ++ z rodziny 

 

Poniedziałek 15.07. św. Bonawentury, biskupa i doktora, wsp. 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogosławieństwo, 
zdrowie w int.  z ok. 50 r. urodzin 

 

Wtorek 16.07. NMP z Góry Karmel 

18:00 1. W int. czcicieli MB Szkaplerznej 

  2. Do Bożej Op. przez wst. NSNMP z podz. i prośbą o opiekę, łaski i zdrowie z ok. 65 r. pożycia     
małżeńskiego oraz za ++ rodziców z obu stron i pokr. 

 

Środa 17.07.  

18:00 Za ++ męża i ojca Ericha, jego matkę Łucję, poległego ojca, rodziców Jana i Jadwigę, brata Pawła, 
bratową Adelajdę, siostrę Elżbietę, chrzestną Katarzynę, ++ z  pokr. i dusze w czyśćcu 

 

Czwartek 18.07. św. Szymona z Lipnicy, prezbitera, wsp. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ matkę Franciszkę w r. śmierci, ojca Alojzego Mlynek, męża Krzysztofa Zajonc, wnuka Mateusza, 
teściów Martę i Augustyna Zajonc, Hildegardę i Ludwika Pękala, Marię i Karola Miosga, Franca Frania, 
Emila i Annę Mlynek, Waltra Mlynek, Ritę i Ewalda Puzik, Martę i Ernesta Janys z synem Norbertem, 
Eleonorę i Piotra Dyla 

 

Piątek 19.07.  

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ matkę Karolinę, ojca Fryderyka, męża Pawła, teściową Gertrudę, 3 braci Ernesta, Józefa, Alfreda, 
ciocię Marię. zięcia Krzysztofa i pokr. 

 

Sobota 20.07.  

  8:00 Za ++ matkę Paulinę Steinert w r. śmierci, zaginionego ojca Józefa, męża Józefa Leja, Franciszka  
i Paulinę Leja, synową Beatę, siostrę Reginę i Teodora Kosytorz, brata Gerharda i Elżbietę Steinert, 
Pawła Bronek, oraz ++ z pokr. Leja i Steinert 

12:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogosławieństwo, zdro-
wie dla Gabrieli i Arnolda Barabasch z ok. 25 r. ślubu o Boże bł. dla dzieci 

——————–——————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM, światło Ducha św. dalszą opiekę, błogo-
sławieństwo, zdrowie dla Łukasza Krzywoń z ok. 18 r. urodzin 

 

Niedziela 21.07. XVI Zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za ++ męża i ojca Krystiana w 15 r. śmierci, ojca Herberta, teściów, dziadków, chrześniaka Patryka,  
2 szwagrów, ++ pokr. z obu stron 

16:30 Nieszpory 

17:00 Za ++ syna Waldemara z ok. 50 r. urodzin, męża Ewalda, rodziców, teściów, rodzeństwo, zięcia Jacka  
i ++ z rodziny 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

28(1333) 14.07. – 21.07. 2019 r. 

 

Dwa e-maile - fragmenty 

 

 Odnośnie całego zamieszania związanego z pedofilią, ale też innymi grzechami 
kościoła. Niektórzy biskupi nie pokazali się z najlepszej strony, jest multum  
artykułów na temat grzechów Kościoła i to jest dołujące… Ostatnio obejrzałam  
wywiad z baletnicą, link do filmu https://www.youtube.com/watch?
v=QubaYx8jRSs. Powiedziała, że „Balet sam w sobie jest piękny, to ludzie  
zrobili z niego coś strasznego”. Myślę, że ludzie robią podobnie z Kościołem. 
Ten wywiad kosztował tę baletnica bardzo dużo, widać to po łzach, które popły-
nęły z jej oczu. Mimo tego, że sprawia wrażenie twardo stąpającej po ziemi  
kobiety, ma swoją wrażliwość i kruchość, jak każdy… Ksiądz jest osobą, która 
nie boi się pokazać z tej słabszej strony i to jest Kościołowi potrzebne, jak ten  
wywiad z baletnicą baletowi. Nie wiem, czy piszę jasno. Chodzi mi oto, że bra-
kuje nam refleksji nad sobą, to jacy jesteśmy. Pokazanie naszych słabości daje 
innym autentyczny obraz Kościoła, który potrafi być pokorny i prawdziwy.  
Jezus drogą, prawdą i życiem, zdecydowanie brakuje teraz prawdy nie tylko  
w świecie, gdzie ludzie odrzucili Boga, ale też w życiu Kościoła. Dziękują… 

 

 Żałobę trzeba przeżyć, każdy ma swój sposób na radzenie sobie ze stratą bli-
skich. Kochanowski pisał treny, z których można wyczytać poszczególne etapy 
przechodzenia żałoby. Sportowcy uciekają w sport, każdy ma swój twórczy  
proces radzenia sobie  z emocjami, ale ważne jest, by dać sobie czas i przepra-
cować tę stratę. Po czyjejś śmierci nie da się od razu rzucić w wir życia, bo prę-
dzej czy później wróci do nas żal po stracie bliskiej nam osoby. Nie jesteśmy 
robotami, mamy serce i nie możemy zagłuszać jego głosu, bo będziemy  
nieszczęśliwi. Nas katolików ratuje to, że ten czas tęsknoty za naszymi bliskimi 
zmarłymi jest tylko sekundą w porównaniu do wiecznego szczęścia. Ludzie, 
którzy już raz zobaczyli Boga po śmierci nie chcą już wracać na ziemię, bo będą 
tu nieszczęśliwi. My możemy ich wspierać modlitwą i zachować o nich pamięć, 
wspominać dobre i złe chwile. W swoim życiu uczestniczyłam w wielu pogrze-
bach jako ministrantka, a teraz mam okazję obsługiwać stypy. I zarówno to  
uroczyste pożegnanie na cmentarzu, jaki i przyjęcie po pogrzebie są potrzebne 
nam żyjącym, by jakoś poradzić sobie ze stratą. Dobrze jest jak ludzi potrafią 
powspominać z uśmiechem zmarłego, przypominają sobie jakieś zabawne histo-
rie. Śmiech na stypie powinien być obecny tak samo, jak płacz na pogrzebie, 
myślę że jest to zdrowe, przynajmniej tak mi się wydaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=QubaYx8jRSs
https://www.youtube.com/watch?v=QubaYx8jRSs


Opowiadanie 

Żył pewnego razu król, który całe życie spędził na prowadzeniu wojen  

i powiększaniu swojego królestwa. W wieku sześćdziesięciu lat zdał sobie 

sprawę, że niewiele do tej pory się dowiedział o sensie istnienia. Zwołał 

wszystkich swoich ministrów i doradców i rozkazał: Zabierzcie wszystkie 

pieniądze z moich skarbców i idźcie na cztery strony świata w poszukiwa-

niu ksiąg mądrości. Chciałbym w końcu poznać prawdziwą mądrość życia. 

Doradcy zabrali worki z pieniędzmi i tłumnie ruszyli we wszystkie strony 

świata. Powrócili po siedmiu latach, prowadząc czterdzieści wielbłądów, 

obładowanych wszelkiego rodzaju książkami, dużymi i małymi. Cała góra 

mądrych książek. Król, widząc je, wykrzyknął: Mam sześćdziesiąt siedem 

lat! Nigdy nie starczy mi czasu na przeczytanie tych wszystkich książek. 

Zróbcie mi streszczenie całości. Zwołano najlepszych literatów świata: 

wzięli się do pracy i po siedmiu latach oddali doskonałe streszczenie całego 

tego skarbca mądrości. Ale tym streszczeniem wciąż można było obłado-

wać siedem wielbłądów. Skończyłem siedemdziesiąt cztery lata - powie-

dział król - Nie mam czasu, aby przeczytać to wszystko. Streszczajcie  

ponownie! Zrobiono streszczenie streszczenia. Pod koniec kolejnych sied-

miu lat mędrcy załadowali swoje dzieło na jednego wielbłąda. Przekroczy-

łem osiemdziesiątkę - rzekł król coraz słabiej. - Moje oczy są bardzo zmę-

czone. Nie mógłbym nigdy przeczytać tych książek. Streszczajcie dalej! 

Mędrcy znów siedem lat pracowali dzień i noc. W efekcie powstała jedna 

książka - zawierająca całą mądrość ziemi. W tym momencie pospieszył do 

mędrców goniec: Szybko, zanieście książkę królowi. Umiera. Król miał już 

osiemdziesiąt osiem lat i konał na swoim łożu. Największy spośród mędr-

ców zbliżył twarz do twarzy króla, który wymamrotał mu do ucha: - Proszę, 

ujmij mi w jednym zdaniu całą wiedzę, całą mądrość świata. Oto ona panie: 

„Żyj chwilą obecną”. 

 

papież Franciszek o Miłosierdziu 

„Misją Kościoła jest głoszenie miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii, 

aby w ten sposób dotrzeć do serca i umysłu każdego człowieka. Oblubieni-

ca Chrystusa przyswaja sobie postawę Syna Bożego, który wszystkim  

wychodzi naprzeciw, nie pomijając nikogo”. Nie zdajemy sobie sprawy jak 

wiele osób myśli, że już na nic nie zasługuje. Miłosierdzie nie jest sprawą 

drugorzędną, którą powinniśmy się zająć, gdy uporamy się z poukładaniem 

tego świata. Kto zaczyna od miłosierdzia, kończy na zbawieniu. 

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 

 

  

28/2019 

 

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. Nieszpory o 16:30. Msze św. 7:30; 10:00; 17:00. 
———–—–—–—–—————–—–—–———–———–—————— 

We wtorek o 18:00 Msza św. w int. wszystkich czcicieli MB Szkaplerznej. 
Po Mszy św. zapraszam marianki i ministrantów do ogrodu parafii na lody. 

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

———–—–—–—–—————–—–—–———–———–—————— 
W przyszłą niedzielę kolekta na cele misyjne o. werbistów. Nieszpory  
o 16:30.  

———–—–—–—–—————–—–—–———–———–—————— 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. ks. Czerwionki: Katarzyna  
Poszała, Żyłka Ewa, Gerarda Mańczyk, Joanna Balon. Bóg zapłać! 

———–—–—–—–—————–—–—–———–———–—————— 
Do nabycia: Gość Niedzielny 

———–—–—–—–—————–—–—–———–———–—————— 

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. 
———–—–—–—–—————–—–—–———–———–—————— 

Zapowiedzi przedślubne: 2. Patrycja Muc zam. Kolonowskie i Rafał Bednorz 

zam. Strzelce Op. 

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

———–—–—–—–—————–—–—–———–———–—————— 
Zapraszamy i zachęcamy do modlitwy wspólnej: w czwartek przed Mszą św.  
Koronka do Bożego Miłosierdzia w int. nowych powołań. W piątek Róża-
niec za młode pokolenie. W niedzielę przed Mszą rano Różaniec za naszą 
parafię, przed drugą Mszą św. Godzinki ku czci NMP. 

———–—–—–—–—————–—–—–———–———–—————— 
W poniedziałek 29.07. wyjazd na pielgrzymkę do Olesna na Odpust  
św. Anny. Wyjazd o godz. 15:30. Koszt 15 zł. Zapisy w zakrystii.  

———–—–—–—–—————–—–—–———–———–—————— 

U podstaw fenomenu pieszego pielgrzymowania leży zdolność do potęgowa-
nia odwiecznych wartości uniwersalnych, jakimi są wzajemne porozumienie 
i pomoc, solidarność, gościnność, harmonia z otaczającą przyrodą, kontem-
placja dzieł sztuki związanymi z miejscami gdzie się wędruje. Ale przede 
wszystkim bycie w Drodze to okazja do refleksji nad swoim życiem. Piel-
grzymka jest Drogą doskonalenia duchowego. Pojmując tak Drogę nie moż-
na wyruszenia odkładać na przyszłość, zresztą nie pewną i nie wiadomo czy 
w ogóle nastąpi. Wyrusza się Tu i Teraz, lub pozostaje wiecznym, zazdrosz-
czącym, smutnym marzycielem. 


