
Porządek Nabożeństw 

od 04.08. do 11.08.2019 r. 

 

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 

 

Poniedziałek 05.08.  

  8:00 Za ++ kapłanów 

 

Wtorek 06.08. Przemienienie Pańskie 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogosła-
wieństwo, zdrowie dla Dominiki i Piotra Leja w 10 r. ślubu, o opiekę Aniołów Stróżów dla 
dzieci 

 

Środa 07.08. 

18:00 Za ++ matki Wiktorię i Johanę, siostrę Anielę, rodziców Gertrudę i Leona, szwagierkę Elżbie-
tę, szwagrów Ernesta i Eryka, kuzynkę Krystynę i jej męża, oraz pokr.  

 

Czwartek 08.08. św. Dominika, prezbitera 

12:00 Msza i ślub: Adriana Szampera i Patryk Spałek 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ męża i ojca Krzysztofa, teściów Brygidę i Gintra, ojca Mirosława, szwagra Krzysztofa 
oraz o Bożą opiekę, łaski, zdrowie, opiekę Aniołów Stróżów w rodzinie Bernais 

 

Piątek 09.08. św. Teresy Benedykty od Krzyża, męczennicy, patronki Europy 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ matkę w r. śmierci, ojca, brata, teściów, dziadków i pokr. 

21:00 W pewnej int. o powrót do pełni zdrowia 

 

Sobota 10.08. 

  8:00 Za ++ żonę, matkę Annę Romańczuk, jej rodziców Agnieszkę i Antoniego, teściów Władysła-
wę i Aleksandra, ++ z rodzin Romańczuk i Gomoła 

13:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogosławień-
stwo, zdrowie dla Edyty z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci 

——————–——————————————— 

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 z ok. 60 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci  

 

Niedziela 11.08. XIX Zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 ………….   (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, błogosła-
wieństwo, zdrowie dla Włodzimierza z ok. 75 r. urodzin  

16:30 Nieszpory 

17:00 Za + ojca Jana, teścia Józefa oraz ++ z rodziny 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

31(1336) 04.08. – 11.08. 2019 r. 

 
k 

Parafialnie 

 

* Nieustannie zapraszamy każdego do włączenia się w działające w naszej parafii Grupy. 
Poprzez modlitwę, spotkania, działalność ubogacamy życie parafii ale przede wszystkim 
swoje. Nasze Grupy to: Róże Różańcowe, Caritas, Bractwo św. Józefa, Maryjna Wspól-
nota Opiekunek Dziecięctwa Bożego, Szkaplerz, Margaretka, Serduszka, Wspólnota  
Marianek, Ministranci. Są też chór, scholka, orkiestra, nadzwyczajni szafarze. Działają 
też Grupy „Miejscem spotkania-Portugalia” oraz „z Michałem łatwiej”. 
 

* Grupa młodych „Miejscem spotkania-Portugalia” jest grupą otwartą. W  każdej chwili 
można do nas dołączyć. Przyjść na spotkanie, wyjechać, realizować różne pomysły.  
Zapraszamy młodych z klas 8, szkół średnich, studentów, pracujących, samotnych i mał-
żeństwa. Mamy ciągle nowe pomysły i chęci. Dziękujemy każdemu za wsparcie  
w naszych akcjach. Za każdy uśmiech, życzliwe słowa, ofiary. Dzięki wam możemy rea-
lizować różne akcje i wyjazdy. Teraz mamy nowe zaproszenie pt. „Wyciskamy soki...nie 
z ludzi”. Po Mszach św. niedzielnych o 7:30 i 10:00 w miesiącu sierpniu, zapraszamy 
każdego do poczęstunku, przy plebanii. Całkowicie naturalny, tworzony z pasją i sercem 
na Waszych oczach - sok z pomarańczy. Dla wszystkich. My wyciskamy, częstujemy. Ty 
pijesz, oblizujesz się i ewentualnie wspierasz nas przez zostawienie 5 zł. Ważne jest rów-
nież spotkanie, aby po Mszy św. spokojnie zostać, porozmawiać. Bilans ofiar i wydatków 
zamknęliśmy wyjazdem do Panamy. Od 1 grudnia 2018 r. czynimy nowy bilans. W tym 
okresie ofiarowano na cele młodych 4.571zł. Wydatki to 3.000 zł. Bóg zapłać. Z radością 
informuję, że nasi młodzi są chwaleni, przez wielu ludzi, podczas każdego z wyjazdów. 
 

* Grupa „Z Michałem łatwiej” jest również grupą otwartą. Działamy na dwóch płaszczy-
znach. Pierwsza to raz w miesiącu w środę spotkanie, które jest przede wszystkim roz-
mową, dzieleniem się swoimi radościami i troskami. Każdy może przyjść. Druga płasz-
czyzna to wspieranie, przede wszystkim, młodych ludzi w leczeniu i w innej ważnej  
potrzebie. Dotychczas na cele grupy złożono 4.095 zł. Wydano 2.000 zł. (składane ofiary 
to rezygnacja z czegoś). Bóg zapłać. 

 

* Formą, która się przyjęła są nocne, w milczeniu i modlitwie „Drogi” w lasach. Każdy 
może spróbować swoich sił i ofiarować trud i modlitwę. Zapraszamy. W piątek siedem-
nasta już Droga. Tym razem „Droga 3+3=14 km”. Chcemy ogarnąć modlitwą naszą  
parafię. Pójdziemy ulicami (obowiązkowo założyć kamizelkę). O 21:00 Msza św. następ-
nie ruszymy ulicami: Leśna, w prawo przed Polo na Krzywą (przez tory), do ks. Czer-
wionki (przy Urzędzie) w lewo, ks. Czerwionki, przez tory, na 1 Maja do końca,  
Kościuszki, skręcamy na Sziber (odpoczynek), zawracamy i wracamy na ul. Kościuszki, 
przechodzimy drogę, na Haraszowskie, do leśniczówki (wieża), odpoczynek, powrót 
przez Haraszowskie, na Dębową, Pluderską, Kolejową do domów. 



* 43 Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Termin 12-17.08. Zgłoszenia 
u ks. Piotra, w Opolu, w Zawadzkiem par. NSPJ. Odwagi! Wyrusz! Tradycyj-
nie będziemy gościć pielgrzymów strumienia nyskiego 14/15.08. Już dziś pro-
szę o otwarcie swoich serc, domów (przynajmniej dla 2 pielgrzymów). Ja będę 
rozwoził pielgrzymów, proszę więc o pozostawienie info z adresem, kto ewen-
tualnie chciałby przyjąć, podać liczbę osób. 

 

* Piesza parafialna pielgrzymka na Górę św. Anny. Termin 30.08-01.09. Bar-
dzo proszę aby w zakrystii do następnej niedzieli (11.08.) zapisały się osoby, 
które będą nocowały w Domu Pielgrzyma (1 noc 15 zł.). W zakrystii również 
zapisy osób, które pragną w sobotę dojechać na Obchody autobusem (koszt 15 
zł.). 

 

* Wyjazd na wycieczkę w sobotę 28.09. Program: Prudnik las (miejsce interno-
wania Prymasa Wyszyńskiego), kościół Maria Hilf (Czechy) oraz główna 
atrakcja, wjazd i spacer po wieży widokowej w chmurach w Dolni Moravie. 
Zapisy i szczegółowe info u ks. Piotra 

  

* Wymiana systemu ogrzewania: Została wykonana dokumentacja i są wszel-
kie pozwolenia na prace w klasztorze i plebanii. We wrześniu rozpoczniemy 
remont. Na plebanii jest to wykonanie nowej kotłowni i wymiana pieca.  
W klasztorze wymiana pieca, oraz wszystkich grzejników i rur. Wiosną 2020 r. 
rozpoczniemy prace w kościele. Tam czeka nas ogromny remont: kotłownia, 
ogrzewanie podłogowe pod ławkami i prezbiterium. Konserwacja ławek. Dzię-
kuję wszystkim angażującym się w to dzieło, szczególnie: R. Respondek,  
J. Student, A. Rathmann, P. Dreja. Został też wykonany Audyt na nasze trzy 
obiekty, który jest podstawą do ubiegania się o otrzymanie środków unijnych 
na nasze prace. Zestawienie finansowe: 261 rodzin wpłaciło 135.180 zł.  
3 kolekty to suma 14.207 zł. Razem: 149.387 zł. Wydano na audyt i projekt 
7.995 zł. Bóg zapłać za życzliwość i każdą składaną ofiarę. 

 

* Wszelkie info o życiu parafii, można , przeczytać i zobaczyć w wydawanej  
w każdym tygodniu gazetce parafialnej oraz na parafialnej stronie www. 

 

Sentencja: 
Marnowanie życia na rzeczy mało ważne jest kompletną głupotą. Najważniej-
sza na tej ziemi jest miłość. Tylko ona daje możliwość rozwinięcia siebie  
w pełni. Kariera, pieniądz, sława, dom liczą się wedle ziemskich kryteriów, ale 
to co przetrwa naprawdę do końca, a właściwie bez końca to tylko i wyłącznie 
miłość. Miłość którą wyrażamy zachwytem nad światem, uśmiechem o poran-
ku, słowem dzień dobry i dziękuję.  Miłość, która słucha i nie narzeka. Mówi  
i w ten sposób dzieli się swoim wnętrzem. Miłość, która tęskni i cieszy się  
z każdego spotkania. Jest łaskawa, cierpliwa, wierna. 

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 

 

  

31/2019 

 

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 seminarium i diecezji. Nieszpory o 16:30.  Można uzyskać odpust zupeł-
ny Porcjunkuli, pod zwykłymi warunkami. 

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

W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30. 

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

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. ks. Czerwionki: Maria Smyk, Lidia Leja, 
Anna Kurzeja, Anna Smandzich. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny 

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

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

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

Zapowiedzi przedślubne: 2. Sebastian Lempa Kolonowskie i Nicola Muschkiet Spórok. 

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

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

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

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przeprowadzi zbiórkę elektro-
śmieci. Przychody z akcji pozwolą na wsparcie zakupu inkubatorów do szpitala w Afryce. 
Termin 27.08. do godziny 10:00. Parking przy kościele. Szczegóły na ulotkach z tyłu kościo-
ła.  

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

Stronę parafii www. odwiedzono w lipcu 4 tyś razy. Dziękujemy. 

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

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po Mszach św. Sakrament pokuty przed każ-
dą Msza św. 

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

++ Odbył się pogrzeb śp. Maria Sprencel l. 82. Wieczny odpoczynek…++ 

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

Ofiary złożone na środki lokomocji dla misjonarzy z racji św. Krzysztofa: 1.180 zł. Bóg  
zapłać. 

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

Połowa czasu urlopów, wakacji. Jeśli, ktoś pragnie podzielić się swoimi wakacyjnymi  
doświadczeniami, to proszę pisać na adres: ks.pb@interia.pl 

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

Terminy: 

- sierpień - miesiąc trzeźwości 

- wtorek 13.08. Nabożeństwo Fatimskie 

- Wniebowzięcie NMP 15.08. Caritas oferuje bukiety kwiatów i ziół 

- niedziela 18.08. można nabywać kalendarze misyjne o. Oblatów 

- środa 21.08. dzień zapisywania intencji mszalnych na 2019 r. oraz 2020 r. 

- sobota 31.08. dzień Sakramentu pokuty przed nowym rokiem szkolnym 

- niedziela 15.09. Fletnia Pana 

- niedziela 22.09. Dożynki parafialne 

mailto:ks.pb@interia.pl

