
Porządek Nabożeństw 

od 22.09. do 29.09.2019 r. 

 

Niedziela 22.09. XXV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża i ojca Bogusława, rodziców, teściów i pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Dożynki 

17:00 Za ++ męża Konrada, jego rodziców Ewę i Walentego, szwagra Józefa, rodziców Elżbietę  
i Mikołaja, dziadków Franciszkę i Jana i pokr. 

 

Poniedziałek 23.09. św. o. Pio, wsp. 

  7:00 Za ++ męża i ojca Ignacego w r. śmierci, rodziców z obu stron, rodzeństwo, zięcia Henryka  
i Gerharda oraz pokr. 

 

Wtorek 24.09. 

18:00 Za + żonę i matkę Annę oraz o Boże bł. opiekę i zdrowie w rodzinie 

 

Środa 25.09. św. Władysława z Gielniowa, wsp. 

17:00 Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną za ++ matkę Marię w r. śmierci, ojca Antoniego, 
męża Józefa, teściów, siostrę Hildegardę, 2 szwagrów, szwagierkę,++ z rodziny i pokr. 

 

Czwartek 26.09.  

17:45  Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 1. Za ++ rodziców Martę i Emanuela, ich rodziców, rodzeństwo z obu stron, rodziców  
Gertrudę i Waltra, siostry Gizelę i Klarę, szwagra Rudolfa, siostrzeńca Ryszarda i pokr. 

  2. Za + Hildegardę Mocny w miesiąc po śmierci 

 

Piątek 27.09. św. Wincentego a Paulo, prezbitera, wsp. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ ojca Tadeusza z ok. urodzin, rodzeństwo, dziadków z obu stron oraz ++ z rodzin  
Szydłowski, Obst i Szaton 

 

Sobota 28.09. św. Wacława, męczennika, wsp. 

  8:00 Za ++ żonę i matkę Elżbietę Lepieciło oraz ++ ojca i teścia 

15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, błogosła-
wieństwo i zdrowie dla matki Jadwigi z ok. 80 r. urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej 
rodziny 

——————–——————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ ojca Józefa, brata Zygfryda, teściów Marie i Franciszka, szwagierkę Jadwigę, szwa-
grów Henryka, Stefana, Zygfryda, dziadków dusze z pokr. i w czyśćcu cierpiące 

 

Niedziela 29.09. XXVI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Annę Konieczny w 4 r. śmierci, ojca Józefa, teściów Hildegardę i Józefa, dziad-
ków i pokr. Konieczny, Bogdoł, Strzelczyk (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Przez wst. NSM, św. Judy  i o. Pio z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. o dalszą 
opiekę, błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Brygidy i Herberta oraz w rodzinie syna 

16:30 Nieszpory 

17:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Eryka w 2 r. śmierci, zięcia Waldemara, rodziców z obu stron 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

38 (1343) 22.09. – 29.09. 2019 r. 

 

Dożynki   Parafialne  

Dzień  wdzięczności i dziękczynienia Bogu Wszechmogącemu za dar życia. Za świat 
stworzony. Za bliźnich naszych. Za pokarm eucharystyczny i codzienny. Dzień przepro-
szenia za niedocenianie darów Boga. Za narzekania nasze. Dziękujemy rolnikom. Dzięku-
jemy naszym darczyńcom i ofiarodawcom, wszystkim, którzy troszczą się o naszą parafię 
i świątynię. 

Msza św. o godzinie 10:00. W godzinach od 14:00 do 17:00 SPOTKANIE parafialne  
i rodzinne w Ogrodach Parafialnych. W programie: dzielenie się chlebem. Poczęstunek: 
ciasto i kołacz, kiełbasa z dziczyzny, zestaw (pajda, smalec, ogórek). Napoje: herbata 
zdrowotna, sok wyciskany z pomarańczy (promocja). Pchli Targ każdą rzecz ( potrzebną 
do życia) można mieć już za 5 zł. (minimum). Konkursy słowne dla wszystkich, gry  
i zabawy dla dzieci, latające bańki, malowanie siebie. Warkoczyki. Parkatoniki. Pokaz 
wschodniej sztuki. Koncert „Ave Maria” Artura Thomas prekursora muzyki instrumental-
nej na Fletni Pana (do nabycia płyty). Ewentualne zyski przeznaczone będą na  
wymianę systemu grzewczego w kościele (z soku na działalność młodych). 
Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania, za wszelkie ofiarowane  
i przyniesione dary: rzeczy, ciasta, pieczywo, dekoracje, kiełbasę z dziczyzny - Bóg  
zapłać! 

 

Pielgrzymka: Kraje Bałtyckie: Litwa (Wilno, Kowno, Troki), Łotwa (Ryga), Estonia 
(Tallin), Finlandia (Helsinki). Termin: od 01 do 09 czerwiec 2019 r. (białe noce). Koszt: 
1.100 zł. i 300 euro (plus 100 euro na wstępy itp.). Zagwarantowane: autokar, prom do 
Helsinek, śniadania, obiadokolacje, noclegi, ubezpieczenie. Dokładny plan do otrzymania 
przy zapisie. Zostało jeszcze tylko kilka wolnych miejsc. Dlatego, kto jest zdecydowany 
to prośba o podanie danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres,  
numer dowodu osobistego lub paszportu (sprawdzić do kiedy jest ważny). Wpłacić zalicz-
kę 300 zł. do 15 października (do ks. Piotra lub na konto parafii z dopiskiem Bałtyk). 
 

O Duchu Świętym: Gdy używamy słowa „sakrament” w odniesieniu do Kościoła, winni-
śmy pamiętać, że tekst soborowy odróżnia sakramentalność Kościoła od tej, jaka jest wła-
ściwa Sakramentom w ścisłym znaczeniu, mówi bowiem: Kościół jest niejako sakramen-
tem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem”. Ale to, co zasłu-
guje na uwagę i co wypływa z analogicznego sensu, w jakim to słowo jest użyte w obu 
wypadkach, to związek Kościoła z mocą Ducha Świętego, który jedynie daje życie:  
Kościół jest znakiem i narzędziem obecności i działania Ducha Ożywiciela. 

 

Sentencja: ks. K. Grzywocz -  To co istotne i oczywiste, jest proste, jak proste górskie 
źródło, jak potok, jak Hostia. Im bardziej człowiek traci rzeczy oczywiste i istotne, tym 
bardziej komplikuje rzeczywistość. 



Na wesoło 

* Nauczycielka pyta Jasia w szkole: Kto zbudował arkę? A Jasio na to: No....e.....Dobrze 
Jasiu siadaj dostałeś piątkę. 

* Blondynka rozpoczęła pracę jako szkolny psycholog. Zaraz pierwszego dnia zauważyła 
chłopca, który nie biegał po boisku razem z innymi chłopcami, tylko stał samotnie  
z boku. Podeszła do niego i pyta: Dobrze się czujesz? Dobrze. To dlaczego nie biegasz 
razem z innymi chłopcami? Bo ja jestem bramkarzem. 

* Z ogłoszeń duszpasterskich: 

- Z powodu choroby proboszcza modlitwy charyzmatyczne o uzdrowienie są zawieszone 
do odwołania. 

- Dnia 24 października Irving i Jessie wzięli ślub kościelny. W ten sposób zakończyła się 
przyjaźń, która rozpoczęła się jeszcze w ich szkolnych czasach. 

* Uroczystość zaślubin. Kapłan mówi do państwa młodych: I pamiętajcie o tym, co napi-
sano w Biblii: „Gdzie pójdziesz ty, tam i ja”. Panna młoda nie może powstrzymać się  

o śmiechu i mówi: Mój mąż jest listonoszem. 

* Przechodzi dwóch facetów obok Sejmu i słyszą jak wszyscy drą się: „Sto lat! Sto lat!” 
Jeden do drugiego: Ktoś tam chyba ma urodziny. Nie. Wiek emerytalny ustalają. 
 

Opowiadanie 

Przy stoliku w restauracji usiadła pewna rodzina. Kelnerka zebrała najpierw zamówienia 
od dorosłych, a potem zwróciła się do siedmioletniego malca. A ty co chciałbyś zamó-
wić? – zapytała Chłopczyk popatrzył po obecnych i powiedział: Chciałbym bułkę  
z parówką Kelnerka nie zdążyła jeszcze zapisać zamówienia, gdy matka malca powie-
działa: Żadnej bułki! Proszę przynieść dla niego kotlet z marchewką i puree z ziemnia-
ków Kelnerka zignorowała polecenie matki i spytała chłopca: Bułka ma być z keczupem 
czy musztardą? Z keczupem. Dostaniesz za chwilkę – powiedziała kelnerka i wróciła do 
kuchni. Przy stole wszyscy zaniemówili ze zdumienia. Chłopiec popatrzył kolejno na 
wszystkich i stwierdził: Ta pani wierzy, że ja naprawdę istnieję! 

Nasze domy są pełne osób, które znaczą mało. Wielu ludzi chciałoby tylko „naprawdę 
istnieć”. 

 

Oczy 

Pewna młoda kobieta pozostawiła swojej matce taki liścik: 
„Gdy myślałaś, że ja tego nie widzę, powiesiłaś mój pierwszy rysunek na lodówce,  
a ja zapragnęłam malować. 
Gdy myślałaś, że ja tego nie widzę, nakarmiłaś bezdomnego kota i wtedy zrozumia-
łam, że dobrze jest troszczyć się o zwierzęta. 
Gdy myślałaś, że ja tego nie widzę, przygotowałaś specjalnie dla mnie tort urodzino-
wy i zrozumiałam, że niewielkie rzeczy mogą być wyjątkowe.  
Gdy myślałaś, że ja tego nie widzę, modliłaś się, a ja zaczęłam wierzyć w istnienie 
Boga, z którym można zawsze rozmawiać. 
Gdy myślałaś, że ja tego nie widzę, pocałowałaś mnie na dobranoc i zrozumiałam, 
że mnie kochasz. 
Gdy myślałaś, że ja tego nie widzę, widziałam łzy, które spływały z twoich oczu,  
i nauczyłam się, że czasem źle się dzieje, ale płacz pomaga.  
Gdy myślałaś, że ja tego nie widzę, uśmiechałaś się, a ja miałam chęć być uprzejmą  
Gdy myślałaś, że ja tego nie widzę, ja patrzyłam i miałam ochotę dziękować ci za 
wszystkie rzeczy, które robiłaś, gdy myślałaś, że ja nie mogłam widzieć.” 

Ważne rzeczy przychodzą poprzez oczy. 

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 Dożynki. Nie będzie wieczorem nabożeństwa. Kolekta na cele parafii.  
Odpust w parafii Żędowice. 

———–—–——–—————–—–—–—–———–———–—————— 

We wtorek o 18:45 w salce spotkanie parafialnego zespołu Caritas. Zapraszam 
wszystkich przedstawicieli oraz ewentualnie nowe osoby chętne włączyć się w tę 
działalność 

———–—–——–—————–—–—–—–———–———–—————— 

W środę o 16:00 spotkanie kandydatów do I komunii św. Msza szkolna o 17:00. 
O 17:45 spotkanie kandydatów do Bierzmowania (klasy VIII i I śr.). 

———–—–——–—————–—–—–—–———–———–—————— 
W czwartek o 17:00 spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klas VI i VII.  

O 18:45 w salce zapraszam na spotkanie nasz Chór. 

———–—–——–—————–—–—–—–———–———–—————— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

———–—–——–—————–—–—–—–———–———–—————— 
W przyszłą niedzielę Nieszpory o 16:30. Kolekta na konserwację zabytków  
w diecezji. 

———–—–——–—————–—–—–—–———–———–—————— 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Leśnej: Gabriela Sowa,  
Krystyna Swoboda, Małgorzata Kaszuba, Lucyna Makusek. Bóg zapłać! 

———–—–——–—————–—–—–—–———–———–—————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, książeczka Droga do nieba (duży i mały druk) 

———–—–——–—————–—–—–—–———–———–—————— 
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Wykonane pra-
ce elektryków panów Józefa i Rajmunda. Za przygotowanie świątyni na Dożynki.  

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

———–—–——–—————–—–—–—–———–———–—————— 

Zapowiedzi przedślubne: 2. Anna Awdejuk zam. Opole i Roland Szymik zam. 
Kolonowskie 

———–—–——–—————–—–—–—–———–———–—————— 
++ Odbyły się pogrzeby śp. Antoni Stryczek l. 62; śp. Józef Kruk l.99. Wieczny 
odpoczynek…++ 

———–—–——–—————–—–—–—–———–———–—————— 
- Nauki przedmałżeńskie: 12 i 13 oraz 19 i 20 października. Pierwsze spotkanie  
w salce przy parafii NSPJ w Zawadzkiem o godz. 15:00, następne w salce przy 
parafii św. Rodziny. 
- 09.10. (środa) o godz. 17.30 w parafii Wniebowzięcia NMP w Zębowicach spo-
tkanie członków Bractwa św. Józefa dla rejonu Zawadzkie. 

- Dziękujemy ministrantowi Tomaszowi Leja za 9 letnią, gorliwą służbę przy ołta-
rzu w naszej parafii. 


