
Porządek Nabożeństw 

od 11.08. do 18.08.2019 r. 

 

Niedziela 11.08. XIX Zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ Gerharda, ojca Adolfa, syna Marka, rodziców, Różę i pokr.  (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, błogosławień-
stwo, zdrowie dla Włodzimierza z ok. 75 r. urodzin  

16:30 Nieszpory 

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

 

Poniedziałek 12.08.  

  8:00 Za + Lidię Nauman-Patyna w 1 r. śmierci 

 

Wtorek 13.08. 
18:00 Za ++ matkę Marię Czupała w r. śmierci, zaginionego ojca Karola, żonę Hildegardę, brata  

Pawła, Marię i Teodora Czok, ++ pokr. 

19:00 Nabożeństwo Fatimskie 

 

Środa 14.08. św. Kolbe, prezbitera, męczennika, wsp. 

  8:00 Za + Małgorzatę Trzasko -  zam. od bratowej Zofii i Ireny  

 

Czwartek 15.08. Wniebowzięcie NMP, uroczystość 

  7:00 Msza pielgrzymów 

  8:15 Za + Krzysztofa Bernais - zam. od sąsiadów 

  9:30   Różaniec 

10:00 Za żyjących i ++ z Róż Różańcowych 

 

Piątek 16.08.  

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za + męża, ojca, dziadka Ludwika w 70 r. urodzin, jego ++ rodziców, teściów i pokr. z obu 
stron 

 

Sobota 17.08. św. Jacka, prezbitera, wsp. 
  8:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Franciszka, braci Alfreda i Leopolda, bratową Gertrudę, dziadków 

i pokr. 

——————–——————————————— 

17:30 Różaniec 

18:00 Za ++ męża Krzysztofa w 22 r. śmierci, Franciszkę i Jana Lisok, rodziców Alojzego i Francisz-
kę Mlynek, teściów Augustyna i Martę Zajonc, wnuka Mateusza, Hildegardę i Ludwika Pękala, 
Marię i  Miosga, Franca Frania, brata Waltra Mlynek, Emila i Annę Mlynek, Ritę i  Ewalda 
Puzik, Martę i Ernesta z synem Norbertem Janys, Eleonorę i Piotra Dyla 

 

Niedziela 18.08. XX Zwykła 

  7:00 Różaniec 
  7:30 O radość życia wiecznego dla ++ matkę Różę w r. urodzin, ojca Franciszka, rodziców Urszulę  

i Jerzego oraz pokr.   (j. polski) 

  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, błogosławień-
stwo, zdrowie dla Mariana Czupała z ok. 50 r. urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny  

16:30 Nieszpory 

17:00 Za + Erykę Woźnica w 1 r. śmierci 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

32(1337) 11.08. – 18.08. 2019 r. 

 
k 

Sierpień miesiącem trzeźwości - porzuć chore procenty, wybierz zdrowy sok 

„Wyciskamy sok...nie z ludzi” - bardzo dziękujemy za tak liczne i życzliwe skorzy-
stanie z naszej oferty soku pomarańczowego. Za wsparcie młodych „Miejscem spo-
tkania - Portugalia” Dziękujemy. Zapraszamy do Nas na sok po każdej Mszy dziś 
(sobota 18:00) i jutro (niedziela 7:30, 10:00, 17:00). Natomiast  w Uroczystość 
15.08. zapraszamy od 7:45 do 11:00 -  Promocja prawie 50%. 
 
Wakacje trwają, w naszej parafialnej gazetce kilka refleksji. Jeśli, ktoś (z parafii 
lub spoza) pragnie podzielić się swoimi wakacyjnymi doświadczeniami to proszę 
napisać na adres: ks.pb@interia.pl 

Boże Ciało 
Piękny to był dzień. Uroczystość ta zaczyna się w dzień ją poprzedzający, a nawet 
dużo wcześniej. Zaczyna się od spotkań osób z ulicy gdzie w danym roku pójdzie 
Procesja. Następują ustalenia koncepcji ołtarzy. Kto, co i jak. W wieczór przed  
Bożym Ciałem następuje pospolite ruszenie i budowa ołtarzy. W czasach zamyka-
nia się w ekranach i za żaluzjami jest to wieczór inny...sąsiedzki. Spotkania, rozmo-
wy, poczęstunek. Wszystko okraszone żartami, uśmiechem, życzliwością. Każdego 
roku wiele ciepłych słów można usłyszeć o tym wieczorze na ulicy przy wznosze-
niu ołtarz. Ołtarze jak co roku piękne, pomysłowe. Czuć w nich serce i czułość. 
Sama Procesja imponująca. Ilością idących parafian i zaangażowaniem. Śpiewem  
i modlitwą. W tym roku przy każdym ołtarzu w krótkiej refleksji nawiązałem do 
odbytej pielgrzymki do Ziemi świętej. Na Mszy św. w kazaniu wyszedłem od obra-
zu Jerzego Dudy Gracza, który znajduje się na Jasnej Górze i przedstawia procesją 
Bożego Ciała. Jezus umęczony, cierpiący idzie na przodzie. Dziś Jezus cierpi  
w Kościele, świecie, domach. Trzeba nam pokuty. Nie ogólnej ale indywidualnej. 
Dlatego podzieliłem się na kazaniu, pomysłem Camino - pokuty. Rozmowny obiad 
i po obiedzie w liczbie ok. 20 ministrantów i nie tylko... odpłynęliśmy. Odbył się, 
właściwie już tradycyjny, spływ kajakowy. Było ładnie. Wody było pod dostat-
kiem. Radości jeszcze więcej. Wieczór to wyjazd, w miłym towarzystwie, na  
Koncert Uwielbienia do Opola. Piękne miejsce, piękny czas i piękne spotkanie  
z Jezusem, drugim człowiekiem, w tym z wielu naszych parafian oraz znajomych  
z Panamy. Przygotowanie muzyczne jak co roku na wysokim poziomie. Dzień  
zakończony rodzinnie przy smakowitych lodach. Jezu Dziękuję Ci! 
 

Sentencje: J. W. von Goethe - O najlepszym towarzystwie mówi się, że rozmowa  
w nim poucza, a milczenie kształci  
Dante Alighieri - Ci, którzy sądzą, że pieniądz wszystko może, są zdolni wszystko 
zrobić, by go mieć  

mailto:ks.pb@interia.pl


Opowiadanie 

Kiedyś, przed wieloma wiekami, było sobie pewne bardzo sławne miasto. Powstało 
ono w pięknej dolinie, a ponieważ jego mieszkańcy byli bardzo pracowici, niepraw-
dopodobnie się rozrosło w krótkim czasie. Pielgrzymi dostrzegali je z daleka, urze-
czeni i olśnieni pięknem marmurów i pozłacanych brązów. Było to, rzeczywiście, 
szczęśliwe miasto, którego wszyscy mieszkańcy żyli w zgodzie. Ale pewnego brzyd-
kiego dnia postanowili oni wybrać swojego króla. Złote trąby heroldów zgromadziły 
wszystkich przed ratuszem miejskim. Nie brakowało nikogo. Biedni i bogaci, młodzi  
i starzy, wszyscy patrzyli sobie w twarze i szeptali coś przyciszonym głosem. Sre-
brzysty dźwięk potężnej trąby zmusił całe zgromadzenie do ciszy. Wtedy dumnie  
wysunął się przed gromadę pewien niski i tęgi typ. Był on najbogatszym człowiekiem 
miasta. Podniósł dłoń pełną błyszczących pierścieni i powiedział: Mieszkańcy! Stali-
śmy się nieprawdopodobnie bogaci. Nie brakuje nam pieniędzy. Nasz król musi być 
człowiekiem dostojnym. Najlepiej hrabią, markizem, księciem, tak, aby wszyscy sza-
nowali go za szlacheckie pochodzenie. Mniej bogaci natychmiast podnieśli na te sło-
wa niemiłosierny wrzask: Nie! Co też ty wygadujesz! Zamknij się! Chcemy na króla 
człowieka bogatego i wspaniałomyślnego, który rozwiąże wszystkie nasze problemy! 
W tym samym czasie żołnierze wznieśli na swoich ramionach barczystego olbrzyma  
i wygrażając złowrogo swoimi zbrojami wrzeszczeli: To on będzie naszym królem! 
Musi być najsilniejszy! W tym strasznym rozgardiaszu nikt już nic nie rozumiał. Ze 
wszystkich stron dobiegały krzyki, pogróżki, chrzęst ścierających się o siebie zbroi. 
Zamieszanie stawało się coraz gorsze i było już wielu rannych. Znowu zabrzmiała 
trąba. Tłum powoli uspokajał się. Pewien dobroduszny i roztropny starzec wdrapał się 
na najwyższy stopień ratusza i przemówił: Przyjaciele, nie popadajmy w szaleństwo  
z powodu króla, który jeszcze nie istnieje. Wybierzmy spośród nas jakieś niewinne 
dziecko i niech ono wyznaczy kto ma być naszym królem. Wzięli więc za rękę jakieś 
dziecko i wyprowadzili je przed wszystkich. Starzec spytał go: Kogo chciałbyś uczy-
nić królem tego wielkiego miasta? Chłopczyk spojrzał na nich wszystkich, włożył do 
buzi palec i odpowiedział: Królowie są źli. Nie chcę żadnego króla. Chcę żeby była 
królowa: niech zostanie nią moja mama. 

 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym:  

Człowiek może bowiem rozumieć rzeczy, posługując się inteligencją ludzką, roztrop-
nością, i tak jest dobrze. Lecz rozumienie sytuacji dogłębnie, tak jak ją pojmuje Bóg, 
jest skutkiem daru rozumu. Jezus zechciał zesłać nam Ducha Świętego, abyśmy mieli 
ten dar, abyśmy wszyscy mogli rozumieć rzeczy tak, jak Bóg je rozumie, posługując 
się inteligencją Boga. Jest to piękny prezent, który Pan zrobił nam wszystkim. Jest to 
dar, poprzez który Duch Święty zbliża nas do Boga i włącza nas w plan miłości, który 
On ma w odniesieniu do nas. 

 

Na wesoło 

* Idzie myśliwy przez dżunglę na polowanie. Spotyka go lew i pyta: Co, wybraliśmy 
się na polowanko?- Jak Boga kocham, na ryby! 

 

* Blondynka na ulicy mówi: Przepraszam pana, która godzina? - Jest piętnaście po 
trzeciej. To dziwne! Zadaję każdemu to samo pytanie przez cały dzień i za każdym 
razem dostaję inną odpowiedź. 

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 
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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. 

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

We wtorek o 19:00  Nabożeństwo Fatimskie. Można przynosić intencje modlitewne. 

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

Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyrusza jutro. Zapisy podczas wyjścia w grupach. Tradycyj-
nie będziemy gościć pielgrzymów strumienia nyskiego z środy na czwartek. Będę rozwoził pielgrzymów, 
proszę więc o pozostawienie info z adresem, kto chciałby przyjąć. W środę wieczorem Nabożeństwo. 
Możemy towarzyszyć pielgrzymom duchowo, w świątyni, w domach, rodzinach, indywidualnie. Zapra-
szam do wspólnej modlitwy Różańcowej w kościele: poniedziałek, środa, sobota o 7:30, wtorek na  
Fatimskim, piątek 17:30, czwartek 9:30.  

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

W środę o 9:00 zapraszam młodych do paru prac przy kościele. 

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

W czwartek Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. O 7:00 dla pielgrzymów; 8:15; 10:00. Przed 
Mszami Caritas będzie rozprowadzał bukiety kwiatów i ziół, podczas  Mszy św. błogosławieństwo.  

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

W sobotę Różaniec o 17:30. 

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

W przyszłą niedzielę po Mszach św. można nabywać kalendarze misyjne o. Oblatów. Kolekta na cele 
parafii. 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. ks. Czerwionki: Mariola Świerc, Barbara Koprek.  
ul. Leśna: Edyta Bryłka, Irena Śmieszkoł. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny 

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

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

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

Zapowiedzi przedślubne: 3. Sebastian Lempa Kolonowskie i Nicola Muschkiet Spórok. 

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

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławieństwa Boże-
go i zdrowia. Szczęść Boże! 

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

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przeprowadzi zbiórkę elektrośmieci. Przycho-
dy 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 kościoła.  

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

Piesza parafialna pielgrzymka na Górę św. Anny. Termin 30.08-01.09. Bardzo proszę aby w zakrystii 
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 21.09. Program: Prudnik las (miejsce internowania Prymasa Wyszyńskie-
go), kościół Maria Hilf (Czechy) oraz wjazd i spacer po wieży widokowej w chmurach w Dolni Moravie. 
Koszt 60 zł. (wpłata przed wyjazdem u ks. Piotra), plus zabieramy z sobą 350 koron na wstęp. Zapisy  
i informacje u ks. Piotra. 

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

Terminy: 

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

- sobota 31.08. dzień Sakramentu pokuty przed nowym rokiem szkolnym 

- niedziela 22.09. Fletnia Pana 

- niedziela 22.09. Dożynki parafialne 

- 16 - 18.08. Happy Bus, przy sali OSP 


