
Porządek Nabożeństw 

od 21.06. do 28.06.2020 r. 

 

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 
 
Poniedziałek 22.06. 
18:00 1. Za ++ parafian i z naszych rodzin 
 2. Za ++ rodziców Marię i Wilibalda w r. ich śmierci 
 
Wtorek 23.06.  
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP i św. Rity o dalsze  bł, opiekę, zdrowie 

dla Hildegardy Szydłowskiej z ok. 85 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci i wnuków 
 
Środa 24.06. Narodzenie św. Jana Chrzciciela, uroczystość 
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze  bł, opiekę, zdrowie dla Marioli 

z ok. urodzin oraz o chwałę nieba dla ++ ojca Ernesta, Jana i Józefa 
 
Czwartek 25.06.  
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 
18:00 Za ++ rodziców Wiktorię i Karola, teściów Barbarę i Stanisława, męża Jana, siostry Stefanię  

i Hildegardę, braci Wilhelma i Oswalda, bratową Elżbietę, siostrzeńca Jerzego pokr. i dusze op. 
 
Piątek 26.06. 
  8:00 Za +Mariana Boka w r. urodzin 
17:30 Różaniec za młode pokolenie 
18:00 Za + Irenę Kościelną - zam. od koleżanek z pracy  
21:00 ………………………………... 
 
Sobota 27. 06. 
  8:00 Za ++ ojca i dziadka Romana w r. śmierci, matkę, teściową i babcię Hildegardę, rodziców Z obu stron, 

++ z rodziny i pokr. 
15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze  bł, opiekę, zdrowie dla  

Grzegorza i Aliny Wójcik z ok. 25 r. ślubu 
————————————————–——————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 
18:00 1. Za ++ syna Mateusza, ojców Henryka i Krzysztofa oraz pokr. 
 2. ………………………… 
 
Niedziela 28.06. XIII zwykła 
  7:00 Różaniec 
  7:30 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze  bł, opiekę, zdrowie dla 

rodziny z ok. rocznicy ślubu 
 2. O Boże bł. i opiekę MB dla wszystkich, którzy wspierali mnie i moją siostrę modlitwami i pomocą  

w czasie choroby 
  9:30 Godzinki ku czci NMP 
10:00 1. Za ++ męża i ojca Otto, syna Lucjana, rodziców Marię i Teodora, teściów Annę i Jana, siostrę  

Krystynę, brata Jerzego, bratową Teresę, siostrzeńca Norberta, szwagierki, szwagrów i pokr. 
 2. Za + Irenę Kościelną - zam. od  koleżanki Krystyny 
13:00 W int. nowożeńców Natalii i Daniela Mazur, rodziców, rodzeństwo oraz ++ z rodzin Mazur i Gaweł 
16:30 Nieszpory 
17:00 Za + Andrzeja Brolika - zam. od kolegów i koleżanek z Packprofilu 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

26 (1383) 21.06. – 28.06. 2020 r. 

 

Odpust  

 

Gromadzimy się, aby jak co roku dziękować za opiekę i wstawiennictwo Naszej 
patronki parafii Maryi. W czasie epidemii, zagubienia, wielu pytań, kryzysów 
stajemy, aby w jej macierzyńskim Sercu szukać pociechy, pokrzepienia i Bożej 
mocy. Dziękujemy wszystkim, którzy troszczą się o Nasze wspólne dobro,  
jakim jest Dom Boży otoczenie, cmentarz i cała parafia. Za udział w Mszach 
św. Nabożeństwach, modlitwy, ofiary, prace, słowa. Parę informacji parafial-
nych: Kolekty na razie zbierane są po Mszach św. z tyłu świątyni. Ofiary można 
również składać do skarbonki w wejściu do kościoła oraz na konto (z zaznacze-
niem celu), nr. BS Zawadzkie/ o. Kolonowskie 28 8909 1016 2001 0006 5852 
0001. Intencje Mszalne można zamawiać w kancelarii lub drogą elektroniczną. 
Może tego co najbardziej dziś potrzeba nam, rodzinie, bliskim to właśnie zamó-
wiona Msza św. Wspólna modlitwa i wspólne przyjęcie Komunii św. Dziękuję 
za wszelkie ofiary składane z racji odprawianych Mszy św. Bóg zapłać za skła-
danie ofiar przy zapalaniu świeczki przy figurze MB, obrazie Jezu Ufam Tobie  
i krzyżu z tyłu kościoła. Cmentarz: Zakończył się remont dachu na kaplicy (stan 
dachu był w gorszym stanie niż to wstępnie to oceniono). Śmieci wrzucamy tyl-
ko do pojemników. Do pojemników strażaków wrzucamy tylko białe szkło (bez 
plastikowych zniczy w środku), gdy oba pojemniki na białe szkło, są pełne nie 
wyrzucamy zniczy obok nich (bałagan tam, grozi upadkiem i skaleczeniem). 
Przy postawieniu nowego pomnika, opiekujący się grobem, są odpowiedzialni 
do wywozu starych części pomnika. Gospodarzem naszego cmentarza jest  
p. Roman Sottopietra  (774611256, 502514961). Z Nim ustalamy miejsce  
pochówku, opłatę za wykopanie grobu, likwidację pomnika. Utrzymanie cmen-
tarza związane jest  z kosztami. Dlatego w imieniu swoim i każdego, któremu 
dobro cmentarza leży na sercu prosimy o uczciwe uiszczanie opłat. Dziękujemy 
Tym, którzy to czynią - Bóg zapłać! Obowiązują następujące opłaty: - od każde-
go nowo stawianego pomnika 10% wartości. - za rezerwację miejsca na cmenta-
rzu, na okres 20 lat: od grobu pojedynczego 100 zł, od grobu podwójnego i głę-
binowego 150 zł. (100 zł na 20 lat, to  5 zł na rok).  Opłaty należy uiszczać 
przed postawieniem pomnika oraz za rezerwację na bieżąco u p. Brygidy  
Mrocheń (774611562). Zgłaszając pogrzeb do kancelarii parafialnej dostarcza-
my akt zgonu. Organizator pogrzebu dba o czystość kaplicy cmentarnej i składa 
ofiarę za energię elektryczną. Po pogrzebie, klucz z kaplicy przynosimy na  
plebanię. 



Wymieniono w kościele wszystkie  
reflektory na ledowe (dziękuję za  
wykonaną pracę). W czwartek piorun 
uderzył w nasz kościół. Bóg zapłać za 
prace przy usuwaniu różnych awarii. 
Zapraszamy ciągle do dalszych prac 
przy ogrodzeniu naszego placu kościel-
nego. Jeszcze wiele jest do zrobienia. 
Może pozostać tak jak jest, można  
będzie gdy uzbiera się pieniądze zlecić 
dokończenie firmie, a można dokoń-
czyć tak jak dotychczas, czyli dzięki 
poświęconym kilku godzinom pracy 
przez parafian. (można mówić, że mi 
nie odpowiada ks. Piotr, nie odpowia-

da ta czy inna osoba, nie odpowiada pogoda itp. itd. ale … czy to są praw-
dziwe przyczyny czy tylko łatwe usprawiedliwianie siebie?). Prośba o kon-
takt ze mną, kto chciałby w sezonie zimowym, przez ok. 5 miesięcy palić  
w piecu węglowym w kościele. W przyszłym roku będzie już instalacja  
gazowa. Jeśli nikogo nie będzie do palenia w tym roku, nie ma problemu, po 
prostu w kościele będzie zimą trochę chłodniej… nic na siłę. W dalszym 
ciągu zapraszam pana który byłby chętny do wykonywania drobnych, bieżą-
cych prac w obejściu naszej parafii. Będzie ktoś dobrze, nie będzie trudno… 
nic na siłę. Wakacje: Gazetka od przyszłej niedzieli przez lipiec i sierpień, 
będzie wydawana na dwa tygodnie (prośba o zachowanie jej). Msze św.  
w niedziele będą o 7:30, 10:00 i 17:00 (wszystkie w języku polskim). W tygo-
dniu wtedy gdy rano to o 8:00, wieczorem o 18:00, tylko w środy o 17:00. 
Zapraszamy ministrantów do służby w tygodniu i w niedzielę. Wakacje 
niech będą czasem pięknym w którym wykorzystujemy dobrze czas. Nie 
zapominajmy i łatwo się nie usprawiedliwiajmy z udziału w Mszy św. Nie-
dzielnej. Na czas wakacji i urlopów wpiszmy też udział w Mszy św. w tygo-
dniu. 

 

Co jest wymagane do przyjęcia Komunii świętej? 

Kto chce przyjąć Komunię świętą, powinien być w pełni włączony  
w Kościół i znajdować się w stanie łaski, to jest bez świadomości grzechu 
śmiertelnego. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił grzech ciężki, powinien 
przed przyjęciem Komunii świętej przystąpić do sakramentu pojednania. 
Ważne jest też skupienie i modlitwa, zachowanie ustanowionego przez  
Kościół postu i postawa zewnętrzna (gesty, ubranie), będąca wyrazem sza-
cunku dla Chrystusa. 

 

Sentencja:  Cyceron - Strach nie jest długotrwałym nauczycielem obowiąz-
ku. 

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 Odpust ku czci NSM - patronki Naszej parafii. Msze św. o 7:30; 10:00 i 17:00 
(będzie transmisja). Procesja (porządek: krzyż, sztandary, mężczyźni, ministranci, 
dzieci sypiące kwiaty, kadzidło, baldachim, kobiety), po Mszy św. o 10:00. Nieszpo-
ry o 16:00. Gościem jest o. Bernard - Oblat z Bodzanowa. Kolekta na cele remonto-
we w parafii. 

Jutro, w poniedziałek Msza św. o 18:00 (będzie transmisja), po Procesja na cmen-
tarz. 

——————————————–—————————————-——— 

Okazja do Spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna po 
Mszach św. w ciągu tygodnia. We wtorek od 16:00 do 18:00 można zapisywać  
Intencje Mszalne na lipiec, sierpień oraz drugą połowę roku. 

——————————————–—————————————-——— 

W piątek Msze św. o 8:00, 18:00 i 21:00. Przychodząc na Mszę św. dziękujmy za  
cały rok szkolny i studencki. Po Mszy o 21:00 nocna „Droga 3+3=14 km”. Pójdzie-
my lasem do Myśliny i powrót.  

——————————————–—————————————-——— 

W sobotę od 16:00 do 18:00 Adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy, indywidualnie. 

——————————————–—————————————-——— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele misji. Na Górze św. Anny pielgrzymka  
mężczyzn. Wyjazd rowerzystów o 6:30. 

——————————————–—————————————-——— 

Do nabycia Gość Niedzielny, książeczki Droga do nieba. Z tyłu kościoła na stoliku  
książki. 

——————————————–—————————————-——— 

Bóg zapłać za sprzątania kościoła. W nadchodzącym tygodniu prosimy panie  
z ul. Nowej: Katarzyna Bukało, Kornelia Demarczyk, z ul. Kościuszki: Danuta  
Radlińska, Maria Szmyt. 

——————————————–—————————————-——— 

Bóg zapłać za wszelkie dobro, składane ofiary, wykonane prace. Za udział w Proce-
sjach Oktawy Bożego Ciała. Dziękuję wszystkim tym, którzy wrócili do udziału  
w Nabożeństwach i Mszach św. w naszej świątyni. Dyspensa od udział w Mszach 
św. już nie obowiązuje.  

——————————————–—————————————-——— 

Wrześniowy wyjazd do Drezna zostaje odwołany. 

Wracamy do odprawianej Mszy św. w int. dzieci Rocznych i udzielania Sakramentu 
Chrztu św. w I soboty miesiąca o godzinie 15:00. W przyszłą niedzielę po Mszy św. 
o 10:00 będzie nauka przed chrzcielna dla rodziców i chrzestnych, którzy pragną 
ochrzcić dziecko w lipcu i sierpniu. 

——————————————–—————————————-——— 

21.05.1953r. biskupi powiedzieli „Non possumus!” na próby podporządkowania  
Kościoła komunistom. Do pewnego momentu milczeli, czy bardziej modlili się  
i zaciskali zęby. Ale gdy przekroczono granicę dobrego smaku i uczciwości, deptano 
wartości rodziny, Kościoła, zło nazywano dobrem, oskarżano i oczerniano powie-
dzieli - Stop! Dwom panom służyć nie można. Dalej tego tolerować nie możemy. 


