
Porządek Nabożeństw 

od 28.07. do 04.08.2019 r. 

 

Niedziela 28.07. XVII Zwykła 

  7:00 Różaniec 
  7:30 Za ++ męża, ojca, dziadka Marcina w r. śmierci, syna Andrzeja, rodziców Annę i Jana, brata  

Huberta, wnuka Mateusza, teścia Jana, ++ z pokr i dusze w czyśćcu (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za ++ matkę Mariolę, dziadka Józefa, ++ z pokr. i dusze opuszczone 

16:00 Nabożeństwo i bł. pojazdów 
17:00 Za ++ męża Alfreda, rodziców, teściów, brata Piotra, szwagierkę Gertrudę, szwagra Leopolda, 

Celinę i ++ z pokr. 
 

Poniedziałek 29.07. św. Marty, wsp. 
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogosławień-

stwo, zdrowie dla Grażyny z ok. 50 r. urodzin, o dary Boże dla całej rodziny, oraz o zdrowie dla 
mamy i za + ojca 

 

Wtorek 30.07. 
  9:00 Do Bożej Op. za wst. NSM o opiekę, błogosławieństwo, zdrowie dla mieszkańców ul. 1 Maja któ-

rzy przygotowali IV ołtarz Bożego Ciała 

18:00 Za ++ rodziców Emilię i Rudolfa w r. ich śmierci, dziadków Annę i Pawła, Elżbietę i Hugona, oraz 
pokr. 

 

Środa 31.07. św. Ignacego Loyoli, wsp. 
18:00 Za ++ matkę Martę w r. śmierci, ojca Piotra ich rodzeństwo, rodziców Annę i Andrzeja, brata 

Ernesta, szwagra, ciocie, dobrodziejów, pokr. i dusze opuszczone 

 
I Czwartek 01.08. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ syna Mateusza, ojców Henryka i Krzysztofa, ++ z pokr. Zajonc, Spałek, Kempa, Mlynek 

 
I Piątek 02.08. 

  7:00 W int. chorych (j. niemiecki) 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogosławień-

stwo, zdrowie dla syna Krzysztofa z ok. 50 r. urodzin oraz męża Józefa z ok. urodzin 

 

I Sobota 03.08. 
  8:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Jana w r. ich śmierci, Reinholda, teściów Waleska i Franciszek , braci 

Eryka i Józefa, o. Krystiana, bratową Teresę Jana, dziadków z obu stron 
14:00 Z podz. za dar życia i otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogo-

sławieństwo, zdrowie dla Marii Kruk z ok. 60 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci 

15:00 Chrzest: Antonina Maria Kubik 

——————–——————————————— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + Małgorzatę Trzasko - zam. od sąsiadów 

 

Niedziela 04.08. XVIII Zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + męża i ojca Ernesta, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron   (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za ++ rodziców Marię i Franciszka Mańczyk, siostrę Elżbietę, chrzestną Gertrudę oraz pokr.  

16:30 Nieszpory 

17:00 Za + męża i ojca Józefa w r. urodzin 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

30(1335) 28.07. – 04.08. 2019 r. 

 
k 

Połowa czasu urlopów, wakacji - w najbliższych numerach naszej parafialnej gazetki 
parę wakacyjnych refleksji. Jeśli, ktoś pragnie podzielić się z Nami swoimi wakacyjnymi 
doświadczeniami, to proszę pisać na adres: ks.pb@interia.pl 

  
Ziemia Święta 

Właściwie to jeszcze przed wakacjami pielgrzymowaliśmy do kraju Jezusa, do kraju 
trzech wielkich religii monoteistycznych. W liczbie 59 osób z przewodnikiem  
o. Andrzejem – werbistą, w dniach 09-16 czerwca podróżowaliśmy na trasie Kolonow-
skie – Wrocław autokarem. Wrocław – Tel Aviv samolotem, Tel Aviv - Betlejem auto-
karem. Liczba 59 uczestników, to duża liczba, uświadomiłem to sobie organizując  
wyjazd, kiedy powiedziano mi, iż w Izraelu nie ma za wielu tak dużych autokarów, 
gdyż rzadko są tak liczne grupy. Przewodnik o. Andrzej prowadził nas bezpiecznie po 
drogach i uliczkach oraz wspaniale przez swoje słowo i refleksje. Są cztery Ewangelie 
(Mateusza, Marka, Łukasza, Jana). Mówi się potocznie, iż piątą ewangelią jest Ziemia 
św. Krocząc każdego dnia po miejscach świętych, każdy z nas doświadczał tej prawdy. 
Dotykał i oddychał piątą ewangelią. Każde miejsce, słowo, spotkanie, widok przema-
wiały. Można by pisać i pisać. Można by mówić i mówić. Można rozmyślać i rozmy-
ślać. Robić zdjęcia i filmiki… a i tak to tylko mały wycinek przeżyć każdego z nas. 
Punktem centralnym każdego dnia była Eucharystia w tak szczególnych miejscach jak 
Grota pasterzy, góra Tabor, Betlejem, Kana, Jerozolima. Stojąc za ołtarzem, jako  
kapłan, w takich miejscach, myśli i emocje to „himalaje”. Każdy z uczestników miał łzy 
w oku i szybsze bicie serca ... ze szczęścia. Czytana Ewangelia, w tych miejscach, poru-
szała całego człowieka. Gdy czytane jest słowo TU. Tu - aniołowie mówili pasterzom. 
Tu - Maryja rzekła Aniołowi. Tu - Pan Jezus się przemienił. Każdy ma świadomość, że 
właśnie TU jest obecny! Drży całe ciało, łzy są w oku a gula w gardle. W Nazarecie 
uczestniczyliśmy w pięknym modlitewno- refleksyjnym nabożeństwie, podczas którego 
te same wzruszenia odezwały się w każdym, gdy z naszej grupy Ewelina czytała teksty 
w języku polskim w TYM miejscu. Dla uczestników ŚDM w Panamie było to przeżycie 
podwójne, gdyż hasłem tamtych dni były właśnie słowa z TEGO miejsca, z Nazaretu. 

Prawie wszyscy inaczej wyobrażali sobie samą Golgotę, która położona była za mia-
stem, a obecnie znajduje się w środku Bazyliki Bożego Grobu. Wdrapaliśmy się po 
schodkach, bez kolejki ludzi, na to święte miejsce. Wcześniej na ulicach Jerozolimy 
odprawiliśmy Drogę Krzyżową. Szliśmy z i za Panem Jezusem. Smutne jest doświad-
czenie podziału chrześcijaństwa w tak świętym miejscu. Golgota, gdzie człowiek ukrzy-
żował Boga, już zawsze pozostanie miejscem zła i podziału. W tym miejscu, dosłownie, 
spory międzyreligijne toczą się o każdy centymetr podłogi. Na tamte podziały wpływu 
nie mamy, ale na nasze słowa, gesty wobec najbliższego świata wpływ już mamy. Czy 
budują one jedność i zgodę czy podziały i spory? Ziemia święta to spotkanie z trzema 
religiami monoteistycznymi: Chrześcijaństwo, Islam, Judaizm.  

mailto:ks.pb@interia.pl


To też całkowita odmienność kultury, zachowań, obyczajów, porządku i czystości, 
właściwie wszystkiego. A jednak, mimo tylu różnic, jakoś na co dzień ludzie żyją 
obok siebie. W Betlejem gościły nas siostry prowadzące dom dla dzieci z różnych 
narodowości. Było to spotkanie dla każdego ważne, mocne. Zrodziły się różne  
pomysły wsparcia i pomocy tego miejsca i konkretnej dziewczyny z Syrii, która  
podejmuje studia we Wrocławiu. Masada zrobiła wrażenie. Nie będę opisywał histo-
rii związanej z tym miejsce (polecam filmy i książki). Po wjeździe kolejką na wyso-
kość 400 metrów, chodziliśmy po pomieszczeniach niesamowitej budowli. Nam się 
wydaje, że historia świata rozpoczyna się od naszych czasów i wynalazków,  
a właściwie to już wszystko było. Mimo 40 stopniowego upału był to czas zadumy  
i podziwiania, aż po horyzont Pustyni Judzkiej i Morza Martwego. Jeśli o morzu  
mowa to dwie kąpiele błotno-wodna w Morzu Martwym i wodno-falowa w Morzu 
Śródziemnym były powrotem do czasu dzieciństwa, zabawy i śmiechu było co nie 
miara. W każdym dniu ważne były spotkania z drugim człowiekiem. Piękne spotka-
nia. Przy pustym grobie Maryi spotkaliśmy grupę ok. stu osobową Koptów. Z tej 
setki połowa to były dzieci. Było dużo krzyku, śpiewu, gry na bębnie, uśmiechu. 
Dzieci nie pozostawiły w tej świątyni miejsca do którego by nie weszły. Jeśli mowa 
o spotkaniu z drugim człowiekiem to ważne, piękne było spotkanie w ostatni nasz 
wieczór pobytu w hotelu. Po poświęceniu zakupionych pamiątek usiedliśmy w kole 
w 59 osób. Kto chciał dzielił się wrażeniami z pielgrzymki i swoim świadectwem. 
Właściwie każde wypowiadane słowo miało swój ciężar, było ważne. Każde świa-
dectwo było wypowiadanie z łamiącym głosem, przerwami milczenia. Nie było oso-
by której by łzy nie popłynęły. Myślę, że na tym poprzestanę. Inne refleksje zawarte 
są w opowieściach uczestników pielgrzymki, które ciągle trwają. A wszystko mieści 
się tylko w sercach uczestników. Dziękuję! 

———–———–——–—————–—–—–—–———–———–—————— 
Sentencje:  

− Świat jest straszny, ale ja postanowiłem, że jest piękny, B. Hrabal 

− Jest ktoś dobry. Jest ktoś kto widzi wszystko bez nienawiści, T. Transtromer 

− Ci, którzy zabierają głos w dyskusjach i komentarzach internetowych wcale nie 
chcą się spotkać, oni mają „świętą rację i już”, W. Boniewicz 

− Słowo „pozamiatane” oznacza nie chcę porozumienia z drugim, tylko chcę spra-
wić, żeby zniknął, W. Boniewicz 

− Może i masz rację, ale jakie z tego dobro?, ks. J. Tischner 

− Największym problemem nie jest to, że ludzie dopuszczają  się czasem takiego 
czy innego zła, ale to, że boją się być dobrzy, ks. J. Tischner 

− Słabość jest moją siłą, Vanier 

− Pana Boga rozbolał brzuch z głodu miłości. Boże jaki ty jesteś piękny,  chłopak  
z zespołem Downa 

− „Widząc to, ze śmiechu oplułem ekran komputera”, można siebie oszukać i swoją 
nienawiść, własną głupotę usprawiedliwiać śmiechem, R. Stolarek 

− Wszystkie sukcesy przychodzą jako rezultat ciężkiej pracy, W. Boniewicz 
———–———–——–—————–—–—–—–———–———–—————— 

W poniedziałek wyjazd o godz. 15:30 na pielgrzymkę do Olesna na Odpust ku czci 
św. Anny. 

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 

 

  

30/2019 

 

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. Nabożeństwo o 16:00 z modlitwą do św. Krzysztofa i błogosła-
wieństwo pojazdów. Po Mszy św. o 10:00 nauka przed chrzcielna. 

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

Wieczna Adoracja w naszej diecezji. Każdego dnia Adoracja odbywa się w innej parafii. 
We wtorek w naszej parafii. Porządek Adoracji: 

 10:00 - 11:00 - Stare Osiedle, Nowa 

 11:00 - 12:00 - Bendawice, Kościuszki 

 12:00 - 13:00 - Haraszowskie, Pluderska, Słoneczna 

 13:00 - 14:00 - ks. Czerwionki, Topolowa, Szkolna, Fabryczna 

 14:00 - 15:00 - Nowe Osiedle, Kolejowa 

 15:00 - 16:00 - Opolska, Leśna, Prosta, Krzywa 

 16:00 - 17:00- 1 Maja, Żeromskiego 

 17:00 - 18:00 -Godzina święta 

Msza św. o 9:00 i 18:00 

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

I czwartek - Godziny św. nie będzie (jest we wtorek podczas Adoracji). 

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

I piątek-Msze św. o 7:00 i 18:00. Rano wystawienie Najśw. Sakramentu. Od 8:00 odwie-
dziny chorych w domach. 

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

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

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

W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezji i seminarium 

——–———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–—————— 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. ks. Czerwionki: Renata Mesjasz, Sabina 
Mesjasz, Maria Mańczyk, Irena Kościelny. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny 

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

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

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

Zapowiedzi przedślubne: 1. Sebastian Lempa Kolonowskie i Nicola Muschkiet Spórok. 

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

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

Nauka przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się w ostatnią niedzie-
lę miesiąca po Mszy św. o godz. 10:00. Obecni powinni być rodzice dziecka i chrzestni. 
Chrzestni mogą uczestniczyć w nauce w parafii swojego zamieszkania, wtedy przynoszą 
zaświadczenie od swojego ks. proboszcza. Tylko na tej nauce są wydawane zaświadczenia 
dla rodziców chrzestnych (obojętnie czy będą rodzicami chrzestnymi w naszej parafii czy 
poza). Zaświadczenie jest potwierdzeniem, iż Ktoś może być dopuszczony do tej godności  
i jest praktykującym katolikiem. Rodzice narodzonego dziecka powinni zgłosić dziecko do 
Chrztu w kancelarii najpóźniej na 2 tygodnie przed pierwszą sobotą miesiąca, w której chcą 
dziecko ochrzcić. Należy przynieść: akt urodzenia dziecka oraz dane rodziców i chrzest-
nych (imię nazwisko, adres, wiek, zawód). Terminy nauk w 2019 roku: 25.08. 29.09. 24.11. 


