
Porządek Nabożeństw 

od 01.09. do 08.09.2019 r. 

 

Niedziela 01.09. XXII zwykła 
  7:30 Za ofiarodawców, darczyńców wymiany systemu grzewczego, za osoby zaangażowane i panów 

wykonawców (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za ++ żonę i matkę Urszulę w r. śmierci, rodziców, teściów, siostrę, brata, szwagra i pokr.  

17:00 Za ++ brata Eryka w r. śmierci, rodziców Annę i Gintra, dziadków, pokr. oraz dusze w czyśćcu  
 

Poniedziałek 02.09.  

  8:30 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 

 

Wtorek 03.09. św. Grzegorza Wlk. papieża, wsp. 

13:00 Msza św. i ślub: Patrycja Muc i Rafał Bednorz 

18:00 Za + Maria Sprancel w miesiąc po śmierci 
 

Środa 04.09.  

13:00 Msza św. i ślub: Nicola Muszkiet i Sebastian Lempa 
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MB Fatimskiej o dalszą opiekę, błogo-

sławieństwo, zdrowie, szczęśliwą operację dla Marii Luczyk z ok. 70 r. urodzin, o Boże  
bł. w rodzinach dzieci 

 

I Czwartek 05.09. 

17:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 1. Za ++ ojca Alfonsa Niewergol w 10 r. śmierci, mamę Cecylię, córkę Annę Naumann, teściów 
Jadwigę i Pawła Smieszkoł ++ z rodziny i pokr. 

  2. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, błogosła-
wieństwo, zdrowie w rodzinie oraz rodzinach dzieci o Światło Ducha św. dla wnucząt na nowy 
rok szkolny 

 
I Piątek 06.09.  

  7:00 Za ++ 2 mężów Czaja, Pietrzyk, z rodzin Stefan, Koloczek, Rąpała 

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

stwo, zdrowie w rodzinie  i w rodzinach córek 

21:00 W pewnej int. 

 

Sobota 07.09.  
  8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogosławień-

stwo, zdrowie w rodzinie Eweliny i Grzegorza Mańczykl 

15:00 Chrzest: Franciszek Gabriel Rolik, Antonina Maria Dandyk. Roczek: Zuzanna Sara Klysek 

——————–——————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + męża, ojca, dziadka z ok. 80 r. urodzin oraz ++ pokr. 

 

Niedziela 08.09. XXIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 W int.  żyjących i ++ członków Róż Różańcowych (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + wnuczkę Agnieszkę w r. śmierci 

16:30 Nieszpory 

17:00 Za ++ rodziców Urszulę i , matkę Eugenię i ++ z rodziny 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

35(1340) 01.09. – 08.09. 2019 r. 

 
 

W naszej parafialnej gazetce ostatnia wakacyjna refleksja. Ale prośba dalej aktualna, jeśli, 
ktoś (z parafii lub spoza) pragnie podzielić się swoimi wakacyjnymi doświadczeniami to pro-
szę pisać na adres: ks.pb@interia.pl. Wakacyjne zdjęcia, jeszcze, do zobaczenia na naszej 
parafialnej stronie www. w zakładce Galeria i Portugalia. 

 
Spotkania 

Wakacje. Mówi się o tym, gdzie się było lub nie było. Jaka była pogoda. Jak podróż. Co się 
widziało. Wysyła i ogląda zdjęcia, filmiki. Ale takim ważnym momentem, przeżyciem czasu 
wakacji czy urlopu jest Spotkanie. Spotkanie i Rozmowa. Gdy przebywa się rodzinnie,  
w grupie, samemu, przebywa w ogrodzie lub lesie, kajaku, wycieczce, spacerze, w domu, 
obojętnie, ważne jest pytanie ile było naszych rozmów? Jak bardzo spotkaliśmy się werbal-
nie, uczuciowo, emocjonalnie? Podczas tegorocznych wakacji Spotkań doświadczyłem bar-
dzo wiele. Spotkań przypadkowych, trwających nieraz kilka sekund i tych godzinnych, jed-
no dniowych ale i tygodniowych i dłużej. Do tych spotkań chwilowych zaliczyć mogę spo-
tkania na Krupówkach w Zakopanem, szczególnie dzieci, które z łzami w oczach lub zaci-
śniętymi ustami krzyczą: a ja się nudzę, ja już tu nie chcę być, kiedy do domu, a ja chcę…. 
chcę, chcę. Ale było też spotkanie na Czerwonych Wierchach 4 osobowej rodziny,  
mama+tata+ 2 chłopców. Weszli na Przełęcz. Mama mówi, że dalej nie idzie. A chłopcy 
„tato idziemy sami”. I oni bez plecaków czyli bez wody, prowiantu pognali na szczyt. Kiedy 
wchodziliśmy oni już schodzili, do  czekającej mamy. Tak samo mocnym tempem, uśmiech-
nięci, szczęśliwi. Ogromna ilość spotkań w górach i dolinach. Inne miejsce i czas. Spotkanie 
z polską siostrą w Santiago. Dwie rozmowy pełne troski o tym co się dzieje w kraju,  
o ludziach, podziałach, hejtach. Rozmowa o Kościele, zakończona modlitwą. Oj, o spotka-
niach Caminowych, można książkę napisać. Inne. Spotkanie z Radkiem i jego żoną. Radek 
to mój uczeń z  czasów gdy byłem wikarym w Korfantowie. Jeden z ekipy młodych z którą, 
co roku wyruszaliśmy w Tary, wtedy jeszcze do domu „babci”. Obecnie On zacny uniwersy-
tecki wykładowca, żona nauczycielka. Przyjechali do Kolonowskiego, aby uczcić rocznicę 
swego poznania. Poznali się na pielgrzymce opolskiej śpiąc u pewnej rodziny. Chcieli teraz 
ten dom odszukać. Przyszli na Mszę. I jak mówi żona, po Komunii jej mąż wraca uśmiech-
nięty od ucha do ucha. Szczęśliwy bo przyjął Pana Jezusa, ale też bo poznał dawnego wika-
rego. Po Mszy długie wspólne spotkanie na plebanii. Rozmowa o dziś, czyli rodzinie, oni 
plus dwójka dzieci, o pracy, o wspólnych pasjach: kinie, muzyce, książkach. I o pasji naj-
większej Tatrach. Jeżdżą „od zawsze” co roku. Niezależnie od zewnętrznych okoliczności 
„muszą tam być”. A pasja Tatry, zaczęła się od naszych wspólnych wyjazdów. Radek zaczy-
na wspomnienia. Ja milczę, choć coraz bardziej otwiera mi się buzia, z wrażenia, ileż On 
pamięta. Ile spraw, słów do których nie przykładałem wagi, było ważnych. Pamięta te pięk-
ne chwile. Zaniemówiłem ileż tamtych rzeczy teraz zaszczepia w rodzinie: ot trzeba rano  
o 5:00 wstawać i ruszać w góry. Mówię mu teraz jesteśmy z ekipą młodych, jeszcze lepsi bo 
wstajemy o 4:00. Mówi zawsze rodzinne wędrówki rozpoczynamy od Nosala, i wiele, wiele 
innych. Domu gdzie się poznali nie znaleźli, gdyż Kolonowskie bardzo się zmieniło na plus 
(kiedyś obok był trawiasty kort tenisowy). Piękne spotkanie z pięknymi ludźmi. W planie  
i już realizuje się Spotkanie całej korfantowskiej grupy, na plebanii w Kolonowskiem.  

mailto:ks.pb@interia.pl


Już się cieszę na spotkanie. Takie spotkania po latach są piękne. Ciągle mam w  pamięci  
i sercu wiosenne spotkanie, takiej samej grupy młodych z Zabrza, z którą też zdobywaliśmy Tatry. 
Wiele spotkań, rozmów na plebanii, kawiarni, ławce. Inne. Spotkania na oddziale  
chorób psychiatrycznych. Nie  żyjący Antoni Kępiński, wielki psychiatra i psycholog pisząc  
i mówiąc o chorych był nimi zafascynowany. Inni lekarze zarzucali mu nawet, iż uznaje, za lepszych 
ludzi chorych niż zdrowych. On udawadniał, że świat osób chorych jest lepszy  
i bogatszy niż osób zdrowych. Podczas spotkań na oddziale i po wyjściu … różne myśli, ale przede 
wszystkim cisza. Inne. -Spotkania z pomarańczami. Czyli młodymi ludźmi, którzy  
w akcję Sok, zaangażowali się. Boże! ileż uśmiechu, energii, dowcipów, tekstów pisanych by ustalać 
kto kupuje, gdzie kupuje, kiedy wyciskać przychodzi. Spotkań w plebanijnej kuchni. Spotkania, spo-
tkania. Każdy ma ich wiele w życiu. Każdego dnia, nie tylko podczas urlopów, wakacji. Przywołany, 
Antoni Kępiński mimo iż umierał kiedy nie było internetu, komórek, a jedynie telewizor i radio, już 
przeczuwał, że technika ( choć doceniał jej wartość), to jednak będzie pomału niszczyła człowieka, 
Spotkania i Rozmowy. Ograniczy wzajemne relacje. Nadmiar informacji i brak bliskości będzie przy-
czyną „psychicznej niestrawności”. 

Życzę w nowym roku szkolnym 2019/2020 samych pięknych spotkań.  

Przede wszystkim tych realnych w kościele, domu, szkole. Owocnych rozmów.  

Spotkań takich ludzi i rozmów, które ubogacają, wznoszą ku górze. 

Niech chce się żyć. 

 
Spotkania i inne wydarzenia w życiu parafii w miesiącu wrześniu i październiku: 

W sierpniu skończyłem 8 rok pobytu i rozpocząłem 9 jako proboszcz parafii NSM w Kolonowskiem.  
Z moich dotychczasowych parafii jest to najdłuższy czas posługi w parafii. 

− 11.09. spotkanie rodziców dzieci I komunijnych 

− 13.09. Zapisywanie intencji Mszalnych na 2020 r. Czuwanie Fatimskie 

− 14.09. Msza św. na Nowym Osiedlu 

− 15.09. spotkanie grupy „Miejscem spotkania - Portugalia” 

− 18.09. grupa Michała 

− 20.09. spotkanie kandydatów do Bierzmowania i ich rodziców (klasa 8 oraz 1 średnia, kto nie  był) 

− 21.09. wycieczka 

− 22.09. Dożynki (szczegóły na stronie obok), koncert Fletnia Pana, Sok 

− 24.09. spotkanie Caritas 

− 25.09. spotkanie kandydatów do I komunii, spotkanie kandydatów do Bierzmowania klasa  
 8 i 1 śr. 

− 26.09. spotkanie klas 6 i 7 

− 26.09. spotkanie chóru 

− 01.10. spotkanie lektorów 

− 05.10. spotkanie ministranci i marianki, spotkanie grupy „Miejscem spotkania - Portugalia”, dyżur 
 ks. Piotra 

− 07.10. spotkanie organistów 

− 08.10. spotkanie orkiestry 

− 09.10. grupa Michała 

− 11.10. spotkanie PRD 

− 13.10. czuwanie Fatimskie 

− 14.10. zapisywanie intencji Mszalnych na 2020 r. 

− 18.10. spotkanie szafarzy 

− 19.10. Msza św. i spotkanie seniorów i chorych 

− 20.10. Spotkanie Róż Różańcowych 

− 25.10. Droga 3+2=9 km. (kółko lasem od Kościuszki do Nowej) 

 

Sentencja: przysłowie - Oczy są po to, by patrzeć, dusza jest po to, by pragnąć. 

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 diecezji i seminarium. Nie będzie po południu Nabożeństwa.  
Powrót i przywitanie  pielgrzymów ok. 20:30. 

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

W poniedziałek o 8:30 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego. 

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

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

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

I piątek miesiąca. Msze św. o 7:00, po wystawienie Najśw. Sakramentu, o 18:00, 
21:00. Od 8:00 odwiedziny chorych w domach. O 21:00 „Droga 3+3=12km.” Msza  
i ruszamy ulicą Pluderską cały czas prosto, mijamy Regolowiec, staw Pluderski, docho-
dzimy do rozwidlenia (tabliczki punkt czerpania wody i 49B), odpoczynek i powrót do 
domów. 

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

I sobota miesiąca. O 15:00 Msza św. chrzcielna i roczków. O 17:00 Nabożeństwo  
Maryjne. O 9:00 w salce spotkanie ministrantów. Od 19:00 dyżur ks. Piotra. 

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

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. Nieszpory o 16:30. Grupa młodych zapra-
sza po każdej Mszy na „Zdrowy Sok na cały szkolny rok”. Promocja 3 zł! 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Leśna: Beata Drąg, Edyta Czerniak, 
Teresa Krupka, Agnieszka Krupka. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość, książeczki Droga do nieba 

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

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Trwają prace nad  
wymianą systemu grzewczego w klasztorze i na plebanii. Za każdą pomoc, szczególnie 
panom elektrykom, serdeczne podziękowania. 

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

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

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

Wyjazd na wycieczkę w sobotę 21.09. Koszt 60 zł. (wpłata do dziś), plus zabieramy ze 
sobą minimum 400 koron na wstęp. 

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

Zapowiedzi przedślubne: 1. Daria Kłosek zam. Staniszcze Małe i Kamil Bonk zam.  
Kolonowskie 

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

++ Odbył się pogrzeb śp. Hildegardy Bonk l. 91. Zmarł też ks. Jan Plichta, który u nas 
pomagał duszpastersko. Wieczny odpoczynek…++  

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

Dożynki Parafialne - 22.09. Niedziela. O godzinie 10:00 Msza św. Procesja z Koroną, 
zapraszamy dzieci w strojach. O godzinie 14:00 zapraszamy każdego mieszkańca do 
ogrodów parafialnych na „Spotkanie parafialno - rodzinne”. Będzie poczęstunek, ciasto, 
napoje, lody, zdrowy Sok. Będą gry, zabawy i inne atrakcje dla dzieci i nie tylko. Będzie 
koncert Fletnia Pana. Organizatorem jest grupa małżeństw. Ewentualne zyski zostaną 
przeznaczone na wymianę systemu grzewczego. ZAPRASZAMY! 


