
Porządek Nabożeństw 

od 17.05. do 24.05.2020 r. 

 

Niedziela 17.05. VI Wielkanocna 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł, opiekę  
i zdrowie w rodzinie Demarczyk z ok. 50 r. urodzin 

10:00 Za + Łucję Gepert - zam. od sąsiadów  

16:30 Majowe 

17:00 Za ++ rodziców Ludwika i Wandę, teściów Ernesta i Łucję, bratanka 

 

Poniedziałek 18.05. 

  8:00 O rozwiązanie trudnej sprawy 

17:30 Majowe  

18:00 Stare Osiedle, Kościuszki, Szkolna, Fabryczna, Brzozowa, Nowa 

 

Wtorek 19.05.  

  8:00 ………………………………………... 

17:30 Majowe 

18:00 Haraszowskie, Słoneczna, Pluderska, Dębowa, Klonowa 

 

Środa 20.05. 

  8:00 Za + Anastazję Spałek - zam. od Róż Różańcowych 

17:00 Bendawice, Nowe Osiedle, ks. Czerwionki, Topolowa, 1 Maja, Żeromskiego 

17:30 Majowe 

 

Czwartek 21.05. 

17:30 Majowe 

18:00 Za ++ rodziców Julię i Józefa ich rodziców, rodzeństwo, szwagra Józefa, zięcia Bernar-
da, pokr. 

 

Piątek 22.05. 

17:30 Majowe 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NMP o dalsze bł. opiekę, 
zdrowie i światło Ducha św. dla  Dagmary z ok. 18 r. urodzin 

 

Sobota 23.05. 

  8:00  Za ++ męża i ojca Ewalda, syna Piotra, rodziców i teściów, brata Stefana, szwagrów  
i ich synów 

——–———————–—————————  

17:30 Majowe  

18:00 Za ++ babcię Martę w r. urodzin, dziadka Wincentego, Waleskę i Teodora, matkę Inge-
burgę, ciocię Edytę i pokr. 

 

Niedziela 24.05. Wniebowstąpienie 

  7:30 Za ++ męża i ojca Georga w r. śmierci, rodziców z obu stron, 2 braci, siostrę, szwagra, 
 2 bratanków, siostrzeńca i dusze op. 

10:00 Za + Irenę Kościelną w miesiąc po śmierci 

16:30 Majowe 

17:00 Za + Piotra Grabowskiego w 65 r. urodzin 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

21 (1378) 17.05. – 24.05.2020 r. 

 

Parafialnie 
W poniedziałek 18.05. przypada 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły. W planach było 
wiele inicjatyw, aby w parafii uczcić to wydarzenie. Wiadomo, nie możemy w sposób pla-
nowany, ale nie poddajemy się! Na ile ograniczenia pozwalają, uczcimy jednak tego wiel-
kiego człowieka i papieża. Chcemy Bogu podziękować za dar Jego życia i za to, że wielu  
z Nas miało szczęście żyć w blasku tego pontyfikatu. Chcemy w czasach epidemii szcze-
gólnie i mocno wzywać jego wstawiennictwa i opieki. Zapraszamy do spotkań w kościele  
i w przekazie wirtualnym. Poniedziałek niech będzie dniem dobrego słowa, dobrych  
gestów i czynów, uśmiechu w oczach, modlitwy. Zachęcam do wywieszenia przez niedzie-
lę i poniedziałek flag maryjnych lub papieskich w oknach naszych domów. 

W tym tygodniu przypadają też Dni krzyżowe. Nie będzie Procesji, jednak będziemy się 
modlili podczas majówek o oddalenie epidemii, o zdrowie dla ciała i ducha, o dar  
dobrych zbiorów, by chleba nie brakowało, o błogosławieństwo w pracy i trudach naszych. 

 

Niedziela 17.05. 

  7:30; 10:00; 17:00 Msze św. 16:30 Majowe 

19:30 Spotkanie z św. Jan Paweł II - teksty oraz utwory muzyczne 

20:20 Różaniec i Apel 

 

Poniedziałek 18.05. 

  7:15 płyta „Tu es Petrus” Piotr Rubik 

  8:00 Msza św. 

11:00 płyta „Nuty wielkiego Pasterza” Trebunie Tutki 

12:00 Anioł Pański 

14:00 płyta „Tu es Petrus” Piotr Rubik 

15:00 Koronka 

15:20 płyta „Nuty wielkiego Pasterza” Trebunie Tutki 

17:30 Majowe i modlitwa Dni Krzyżowych                   18:00 Msza św. 

19:30 Spotkanie o św. Janie Pawle II - s. Macieja, s. Juranda, ks. Piotr  

20:20 Różaniec i Apel 

 

Wtorek 19.05. 

  8:00 Msza św. 

15:00 Koronka 

16:30 płyta „Nieszpory Ludźmierskie” 

17:30 Majowe i modlitwa Dni Krzyżowych                   18:00 Msza św. 

19:30 Spotkanie o Rozmowie i Słowie – ks. Piotr 

20:00 Różaniec 



Środa 20.05. 

  8:00 Msza św. 

15:00 Koronka 

16:00 płyta „ Z powodu mojego Imienia” 

17:00 Msza św. 17:30 Majowe i modlitwa Dni Krzyżowych 

19:30 Spotkanie Karmel i jego święci – Siostry                               

20:00 Różaniec 

Czwartek 21.05. 

15:00 Koronka 

16:30 Spotkanie w dużej salce katechetycznej VIII klasa 

17:30 Majowe  18:00 Msza św. 

18:45 Spotkanie w dużej salce katechetycznej I klasa średnia 

19:30 Spotkanie o Modlitwie i Pentekostalizm – s. Macieja, ks. Piotr           

20:00 Różaniec 

Piątek 22.05. 

15:00 Koronka 

17:30 Majowe  18:00 Msza św. 

19:30 Spotkanie Uzależnienia od sieci i ekranów – ks. Piotr  

20:00 Różaniec 

Sobota 23.05. 

  8:00 Msza św. 

15:00 Koronka 

17:30 Majowe  18:00 Msza św. 

19:30 Spotkanie dobro s. Juranda, zło ks. Piotr  

20:30 Różaniec i Apel 

 

Dziękuję w swoim imieniu i każdego parafianina za wszelkie dobro, ofiary  
i prace wykonane na rzecz kościoła i parafii. Ustaliliśmy, iż nie dziękuję 
wymieniając nazwiska (Pan Bóg wie, a ludzie też). Ale tak, dla przykładu 
podam wykonane prace tylko w minionym tygodniu: Pan Piotr Leja wyraził 
gotowość do koszenia trawy na placu kościelnym i ogrodach. Pan Leon 
Krupka dalej wykonuje wiele prac. Panowie Marcin Spałek i Walenty Koj 
zrobili dodatkowy punkt do podlewania. Pan Marian Czupała i Tadeusz Sta-
siak remontują bramy wjazdowe. Pan Bernard Pałek pracuje przy remoncie 
starego pieca w kościele. Pan Piotr Dreja z synem wycięli suche drzewo. 
Panie Maria Styra i Sylwia Muc dbają o otoczenie MB Fatimskiej. Panie 
Maria Krupok i Monika Pietruszka dbają o otoczenie kaplicy św. Józefa. 
Pan Józef Koj wykonał prace przy oświetleniu i ustawieniu dzwonów. Jest 
na bieżąco robiony oprysk na wszystkie chore bukszpany (a jest tego dużo). 

Bóg zapłać wszystkim, którzy składają ofiary do skarbonek, koszyczka, na 
konto oraz bezpośrednio mnie.  

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 

 

  

 

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! 

Od dziś w naszej świątyni może być 80 uczestników Liturgii. Dziś kolekta na 
cele parafii (z koszyczkami będą z tyłu kościoła oraz ew. na dworze stali szafa-
rze lub ministranci). Majowe o 16:30. Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00 

————————————————————————————— 
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii 

————————————————————————————— 
Można zamawiać Intencje Mszalne, najlepiej telefonicznie. Nie można w tej 
chwili korzystać z pomocy drugiego księdza do koncelebry, dlatego dla tych, 
którzy zechcą zamówić Intencję Mszalna w najbliższych dwóch miesiącach, 
będą odprawione dwie Msze św. z Intencjami Zbiorowymi (więcej Intencji 
podczas jednej Mszy św.). Termin tych Mszy św. to środa 10.06. o godzinie 
17:00 oraz niedziela 28.06. o godzinie 10:00 

————————————————————————————— 
Sakrament pokuty jest sprawowany w konfesjonale w kościele. Proszę, spo-
wiadać się w pozycji stojącej, nie klękać do kratek konfesjonału. Godziny  
Sakramentu Pokuty: poniedziałek 7:30-7:55 i 17:30-17:55; wtorek 7:30-7:55  
i 17:00-17:25; środa 7:30-7:55 i 16:30-16:55; czwartek 17:30-17:55; piątek 
17:30-17:55; sobota 7:30-7:55 

————————————————————————————— 
Ogłoszenia podawane są w gablotce, gazetce oraz stronie www. Proszę, aby 
wersję papierową zabierali z kościoła te osoby, które nie mają dostępu do  
Internetu 

————————————————————————————— 
Do nabycia Gość Niedzielny i Mały Gość, oraz książeczki o kard. Stefanie 
Wyszyńskim i modlitwy za wst. św. Jana Pawła II, Droga do nieba 

————————————————————————————— 
Bóg zapłać za sprzątania kościoła. Prosimy panie z ul. Słonecznej: Anna  
Wydra, Beata Kurzeja, Mańczyk Krystyna, Mańczyk Jesika. 

————————————————————————————— 
Zapowiedzi przedślubne: 2. Nikola Pytel zam. Biestrzennik i Piotr Puszyński 
zam. Kolonowskie 

————————————————————————————— 
Dziękuję za każdą obecność i modlitwę w dzień MB Fatimskiej. Za udział  
i modlitwę w nocnej Drodze. Za zrozumienie panujących zasad w kościele  
i kancelarii, szanowanie się wzajemne. 

————————————————————————————— 
Zostało wykonane wiele pracy przy ogrodzeniu naszych obiektów parafial-

nych. Jednak wiele pól płotu, jest jeszcze do wykonania. Nieustannie prosimy 

i zapraszamy do pracy, głównie przy oczyszczaniu elementów metalowych 

oraz murków. Chętnych prosimy o kontakt z panem Leonem 660413179 

Młodych zachęcamy do zgłaszania się do grupy wirtualnych Spotkań „Ławka” 


