
Porządek Nabożeństw 

od 14.06. do 21.06.2020 r. 

 

Niedziela 14.06. XI zwykła 
  7:00 Różaniec 
  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł, opiekę, 

zdrowie w rodzinie 
  9:30 Godzinki ku czci NMP 
10:00 Za + Herberta Świerczoka w miesiąc po śmierci 
17:00 Za ++ rodziców Małgorzatę i Wilhelma, siostrę Elżbietę  
 
Poniedziałek 15.06. 
18:00 Za + Hildegardę Kozubek - zam. od sąsiadów 
 
Wtorek 16.06.  
18:00 Za ++ ojca Franciszka w 25 r. śmierci, żonę Martę, brata, siostrę, bratową, szwagra  

i dusze opuszczone 
 
Środa 17.06. św. Brata Alberta, zakonnika, wsp. 
17:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Herberta, 2 braci, siostrę, zięcia Krystiana, wnuka  

Patryka, bratanka Józefa, 2 szwagierki, 3 szwagrów, ciocię Albinę,  ++ z obu stron 
 
Czwartek 18.06.  
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 
18:00 Za + Emmę Mańka w miesiąc po śmierci 
 
Piątek 19.06. NSPJ 
  8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł, opiekę, 

zdrowie w int. Elżbiety z ok. urodzin 
17:30 Różaniec za młode pokolenie 
18:00 Za + męża i ojca Joachima w 85 r. urodzin, ++ z pokr.  
 
Sobota 20.06. NSNMP 
  8:00 Za + matkę Gertrudę w r. urodzin, ojca Franciszka, teścia Huberta, szwagra Piotra  

i pokr. 
—————————————————— 

18:00 1. Za ++ męża, ojca i dziadka Jana Zientek, jego rodziców Helenę i Pawła, teściów 
Elżbietę i Eryka Górski, swata Kazimierza,  ++ z rodziny 

 2. Za ++ męża Marka w 13 r. śmierci, koleżankę Gabrielę, ++ z pokr. Buchacz  
i Ziaja oraz dusze w czyśćcu 

 
Niedziela 21.06. Odpust 
  7:00 Różaniec 
  7:30 1. Za ++ męża Helmuta w dniu urodzin, rodziców, teściów i pokr. 
 2. Za + Hildegardę Kozubek w miesiąc po śmierci 
  9:30 Godzinki ku czci NMP 
10:00 1. Za parafian 
 2. Za + syna Pawła w 10 r. śmierci, ++ z rodziny 
16:00 Nieszpory Odpustowe 
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze  bł, opiekę, 

zdrowie dla  rodziny z ok. 20 r. ślubu 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

25 (1382) 14.06. – 21.06. 2020 r. 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z zaproszenia uczestniczyli  

i modlili się w Wieczorze Dziękczynienia w Boże Ciało  

w naszej świątyni oraz w internecie 

   

Refleksja 

„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego 

niech będzie z wami wszystkimi”. To „błogosławieństwo” Apostoła jest owo-

cem jego osobistego doświadczenia miłości Boga, tej miłości, jaką objawił mu 

zmartwychwstały Chrystus, która przemieniła jego życie i pobudziła go do nie-

sienia Ewangelii poganom. Wychodząc od tego swego doświadczenia łaski,  

Paweł może zachęcać chrześcijan następującymi słowami: „Radujcie się, dążcie 

do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, pokój zachowujcie”. Wspólnota 

chrześcijańska, pomimo wszystkich ludzkich ograniczeń, może stać się odbi-

ciem komunii Trójcy Świętej, Jej dobroci i piękna. Ale to - jak zaświadcza sam 

Paweł - musi koniecznie przejść przez doświadczenie Bożego miłosierdzia,  

Bożego przebaczenia. To właśnie przytrafia się Żydom w pielgrzymowaniu 

wyjścia. Kiedy lud złamał przymierze, Bóg ukazał się Mojżeszowi w obłoku, 

aby ponowić to przymierze głosząc swoje imię i jego znaczenie: „Pan, Bóg  

miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”. Imię to wyraża, że 

Bóg nie jest daleki i zamknięty w sobie, ale jest życiem, które chce się przeka-

zywać innym, jest otwarciem, jest Miłością, która zbawia człowieka od niewier-

ności. Bóg jest „miłosierny”, „litościwy” i „bogaty w łaskę”, ponieważ daje się 

nam, aby wypełnić nasze ograniczenia i nasze grzechy, przebaczyć nasze błędy, 

aby zaprowadzić nas z powrotem na drogę sprawiedliwości i prawdy. To obja-

wienie Boga doszło do swej pełni w Nowym Testamencie dzięki słowu Chry-

stusa i Jego misji zbawienia. Jezus ukazał nam oblicze Boga, Jednego w swej 

istocie i w Trzech osobach; Bóg jest całkowicie i jedynie Miłością, w relacji 

substancjalnej, która wszystko stwarza, zbawia i uświęca: Ojciec, Syn i Duch 

Święty. 

 

Sentencja: Jedność daje siłę - dewiza państwowa Belgii 



Opowiadanie 

Na morzu rozpętała się straszliwa burza. Ostre podmuchy lodowatego wiatru 

przenikały wodę i unosiły ją w olbrzymich falach, które spadały na plażę  

niczym uderzenia młota mechanicznego. Jak stalowe lemiesze orały dno mor-

skie, wyrzucając z niego na dziesiątki metrów od brzegu małe zwierzątka, sko-

rupiaki, drobne mięczaki. Gdy burza minęła, tak samo gwałtownie jak przy-

szła, woda uspokoiła się i cofnęła. Teraz plaża była pokryta błotem, w którym 

zwijały się w agonii tysiące rozgwiazd. Było ich tyle, że plaża wydawała się 

zabarwiona na różowo. Zjawisko to przyciągnęło wielu ludzi ze wszystkich 

stron wybrzeża. Przyjechały nawet ekipy telewizyjne, aby sfilmować to dziw-

ne zdarzenie. Rozgwiazdy były prawie nieruchome. Umierały. Wśród tłumu 

stało również dziecko, trzymane za rękę przez ojca. Zasmuconymi oczyma 

wpatrywało się w małe rozgwiazdy. Wszyscy na nie patrzyli, ale nikt nic nie 

robił. Nagle dziecko puściło rękę ojca, zdjęło buciki i skarpetki, i pobiegło na 

plażę. Pochyliło się, małymi rączkami podniosło trzy rozgwiazdy i biegiem 

zaniosło je do wody, potem wróciło i powtórzyło całą operację. Zza cemento-

wej balustrady jakiś mężczyzna zawołał: Co robisz chłopczyku?. Wrzucam do 

morza rozgwiazdy. W przeciwnym razie wszystkie zginą na plaży – odpowie-

działo dziecko. Tu znajdują się tysiące rozgwiazd, nie możesz ich uratować. 

Jest ich zbyt wiele! – zawołał mężczyzna. – Tak dzieje się na wszystkich pla-

żach wzdłuż brzegu! Nie możesz zmienić biegu rzeczy! Dziecko pochyliło się, 

by wziąć do ręki inną rozgwiazdę i rzucając ją do wody, powiedziało: A jed-

nak zmieniłem bieg rzeczy dla tej oto rozgwiazdy. Mężczyzna przez chwilę 

milczał, a potem pochylił się, zdjął buty i skarpety, i zszedł na plażę. Zaczął 

zbierać rozgwiazdy i wrzucać je do morza. Po chwili zrobiły to samo dwie 

dziewczyny. Było ich już czworo wrzucających rozgwiazdy do wody. Po paru 

minutach było ich 50, potem 100, 200 osób, które wrzucały rozgwiazdy do 

morza. W ten sposób uratowano je wszystkie. Wystarczyłoby, aby dla prze-

miany świata ktoś, nawet mały, miał odwagę rozpocząć. 

 

Nauczanie papieskie o Eucharystii 

„Kościół, podobnie jak Jego Głowa, stale jest obecny przy swoich synach,  

pomaga im i zachęca do świętości, aby ozdobieni tą nadprzyrodzoną godno-

ścią powrócili kiedyś do Ojca Niebieskiego. Obdarzonych życiem ziemskim 

wzbogaca on życiem nadprzyrodzonym i niejako rodzi ich ponownie. Umac-

nia ich mocą Duch Świętego w walce z nieubłaganym wrogiem; zwołuje wier-

nych do ołtarzy i nieustannymi radami i wezwaniami zachęca do godnego 

uczestnictwa i sprawowania eucharystycznej ofiary”. 

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! 

Dziś kolekta na cele diecezji (z koszyczkami będą z tyłu kościoła lub na  
zewnątrz stali szafarze lub ministranci). Msze św. o 7:30, 10:00 i 17:00.  
Procesja po Mszy św. o 10:00, nie będzie po południu Nabożeństwa. 

—————————–———————————————————— 

Okazja do Spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą św. W sobotę od 16:00 
do 17:55. Kancelaria czynna po Mszach św. w ciągu tygodnia. Można zapisy-
wać Intencje Mszalne na lipiec i sierpień. 

—————————–———————————————————— 

Do czwartku Oktawa Bożego Ciała. W czwartek poświęcenie kwiatów  
i wianków. 

—————————–———————————————————— 

W przyszłą niedzielę Odpust ku czci NSM - patronki Naszej parafii. Msze 
św. o 7:30; 10:00 i 17:00. Procesja po Mszy św. o 10:00. Nieszpory o 16:00.  
Gościem będzie o. Oblat z Bodzanowa. Kolekta na cele remontowe w parafii. 

—————————–———————————————————— 
Do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość, książeczki Droga do nieba 

—————————–———————————————————— 

Bóg zapłać za sprzątania kościoła. W nadchodzącym tygodniu prosimy panie  
z ul. Nowej: Renata Knapik, Brygida Gawlik, Małgorzata Piątek, Edeltrauda 
Koloch. 

—————————–———————————————————— 
Wyjazd w Tatry od 07 do 14 sierpnia. Prośba do osób, które jadą, aby do piąt-
ku 19.06. wpłaciły 150 zł. 

—————————–———————————————————— 
Bóg zapłać za wszelkie dobro, składane ofiary, wykonane prace. Dziękuję 
wszystkim tym, którzy wrócili do udziału w Nabożeństwach i Mszach św.  
w naszej świątyni. Dyspensa od udział w Mszach św. już nie obowiązuje.  

—————————–———————————————————— 

„ Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo...”. Dlacze-
go Pan Jezus zaleca swoim uczniom najpierw modlitwę? Proście Pana... Kie-
dy uczniowie będą się modlić o nowych apostołów, najpierw zdadzą sobie 
sprawę z tego, że tu nie chodzi o znalezienie zwolenników dla swojej sprawy, 
swojej partii. Tu nie chodzi o żniwo Piotra, Jakuba czy Jana, ale o żniwo  
Pana. Posłać na to żniwo może tylko Pan. Uczniowie nie stają się właściciela-
mi żniwa, ale dostępują zaszczytu bycia współpracownikami samego Pana 
Żniwa. Pan Jezus daje im udział w dziele powoływania i w dziele samego 
żniwowania. Proście Pana – takie jest podstawowe prawo apostolatu, który 
ma źródło w adoracji i modlitwie błagalnej. Mówi nam o tym cała historia 
Kościoła, historia błogosławionych i świętych. Ci, którzy poruszają się po 
gościńcu, zawsze będą obrzucać kamieniami tych, którzy wytyczają nowe 
szlaki. 


