Dziś (05.07.) kolekta na cele diecezji i seminarium. Gościem jest o. Oblat z Bodzanowa, będzie możliwość nabycia kalendarzy misyjnych na 2021 rok. Na Górze św.
Anny pielgrzymka dzieci.
————————————————–——————————————
W czwartek o 17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia. W piątek przed wieczorną
Mszą św. a w Niedzielę przed 7:30 Różaniec. W niedzielę przed Mszą św. o 10:00
Godzinki ku czci NMP.
————————————————–——————————————
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
————————————————–——————————————
W niedzielę (12.07.) kolekta na kwiaty i dekoracje na cały rok.
————————————————–——————————————
Okazja do Spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą św.
————————————————–——————————————
Do nabycia Gość Niedzielny, książeczki Droga do nieba
————————————————–——————————————
Bóg zapłać za sprzątania kościoła. W nadchodzącym tygodniu prosimy panie
z ul. Kościuszki: Maria Kaczmarczyk, Ewa Kaczmarczyk, Barbara Strzyś, Anna
Wilczek.
————————————————–——————————————
Bóg zapłać za wszelkie dobro, składane ofiary, wykonane prace.
————————————————–——————————————
Zapowiedzi przedślubne: 1/2 Ewelina Nowak Pniów i Klaudiusz Mąka Kolonowskie. 1/2 Sabina Czapla Pludry i Łukasz Kulik Kolonowskie
————————————————–——————————————
Plany Camino w Hiszpanii musieliśmy zmienić. Ale ruszamy! Cztery osoby wyruszają na początku lipca na Camino, z Sandomierza do Krakowa. Ponad 200 km.
|Zabieramy wszystkie Wasze, parafialne Intencje. Prosimy o łączność modlitewną
z Nami.
Opowiadanie
Ojciec Avito, po latach świętej samotności, zapragnął odwiedzić pewnego brata,
znanego z cnotliwego trybu życia, jakie wiódł w jednym z regionów Syrii. U końca
niekrótkiej i niełatwej drogi stary mnich znalazł cnotliwego Marcjana i z radością
został przezeń przyjęty. Marcjan powiedział do Avito: Chodź, umiłowany ojcze,
spożyjmy razem posiłek. Avito odrzekł: Nie pamiętam, bym kiedyś jadł przed zmrokiem; często nawet poszczę dwa lub trzy dni. Na to Marcjan: Zmień dla mnie, ojcze,
twoje zwyczaje. Jestem wątlej budowy i nie mogę pościć az do wieczora. Po czym,
nieco urażony, dodał: Jestem naprawdę rozgoryczony i przykro mi, podjąłeś
bowiem niełatwe zadanie, by odwiedzić człowieka, którego brałeś za miłującego
trud i za mędrca, a zamiast tego stajesz w obliczu osoby nieumiarkowanej, nie zaś
ascety. prawą ręką, a na koniec uczynił w powietrzu znak krzyża. Mimo że wtedy
był taki zwyczaj, jego ciało nie zostało poćwiartowane, jak innych, ale zakopano je
pod szubienicą.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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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
Poniedziałek 29.06. św. Piotra i Pawła
8:00 Za + Andrzeja Brolika - zam. od Klubu Seniora
18:00 Za + syna i brata Piotra z ok. urodzin oraz jego ojca Ewalda
Wtorek 30.06.
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł, opiekę, zdrowie ok. 45 r. ślubu oraz o Boże
bł. w rodzinach dzieci
Środa 01.07.
13:00 Msza i ślub Sandra Chmielewska i Grzegorz Szaton
17:00 Za ++ męża i ojca Henryka, rodziców z obu stron dziadków i pokr.
I Czwartek 02.07.
17:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + Adelajdę Budnik - zam. od sąsiadów

I Piątek 03.07.
8:00 W int. chorych, seniorów i samotnych
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za + syna Patryka w 12 r. śmierci, teściową Janinę i pokr.
I Sobota 04.07.
8:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Herberta w 3 r. śmierci
15:00 Chrzest: Liliana Zabierowska. Roczki: Antonina Maria Kubik, Antonina Maria Dandyk, Wiktoria Poteralska
————————————————————
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 1. Za ++ rodziców Martę i Wilhelma, męża Józefa, 3 braci, 2 bratowe, teściów, szwagra, zięcia ++ z rodziny
2. Za + Sebastiana Zielonka w 3 r. śmierci oraz ++ z pokr. z obu stron

Niedziela 05.07. XIV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 1. Za ++ Renatę Skornię w 5 r. śmierci, ciocię Franciszkę i Marię, Anastazję ich mężów i rodziców
2. W int. ruszających na Camino oraz dla wszystkich o błogosławiony czas wakacji i urlopów
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ rodziców Stefanię i Bolesława w r. śmierci, teściów Agnieszkę i Józefa, ++ pokr. z tych rodzin i dusze opuszczone
16:30 Nieszpory
17:00 W int. wszystkich ofiarodawców i darczyńców - zam. od sióstr karmelitanek

Dziś (28.06) kolekta na cele misji. Na Górze św. Anny pielgrzymka mężczyzn.
Wyjazd rowerami o 6:30.
——–———————————————————————————
Jutro Uroczystość Apostołów św. Piotra i Pawła. Msze św. o 8:00 i 18:00.
Kolekta na cele Stolicy Apostolskiej
——–———————————————————————————
I czwartek miesiąca. Godzina św. o 17:00.
——–———————————————————————————
I piątek miesiąca. Msze św. o 8:00 i 18:00. Po Mszy św. rano wystawienie Najśw.
Sakramentu i Litania do NSPJ. Od 9:00 odwiedziny chorych z Komunią św.
w domach (odwiedzę tych chorych, którzy byli zgłoszeni w ubiegłym, chyba, że ktoś
w tym miesiącu nie chce, to do czwartku proszę o informację, można też zgłaszać
nowe osoby). W mijający piątek była Msza św. lecz ze względu na burzę nie odbyła
się Droga modlitewno - leśna. Dlatego zapraszam w piątek 03.07. „Droga
3+3=14 km”, do Myśliny. Msza św. już była, więc zbiórka przy kościele o 20:30
i ruszamy.
——–———————————————————————————
I sobota miesiąca. O 17:00 Nabożeństwo Maryjne.
——–———————————————————————————
W niedzielę (05.07) kolekta na cele diecezji i seminarium. Gościem będzie
o. Oblat z Bodzanowa, będzie możliwość nabycia kalendarzy misyjnych na 2021 rok.
Na Górze św. Anny pielgrzymka dzieci.
——–———————————————————————————
Okazja do Spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą św.
——–———————————————————————————
Do nabycia Gość Niedzielny, książeczki Droga do nieba.
——–———————————————————————————
Bóg zapłać za sprzątania kościoła. W nadchodzącym tygodniu prosimy panie
z ul. Kościuszki: Izabela Lewandowska, Sławomira Henel, Sandra Beza, Stefania
Glik.
——–———————————————————————————
++ Odbył się pogrzeb śp. Łukasza Strach l. 32. Wieczny odpoczynek…++
——–———————————————————————————
Bóg zapłać za wszelkie dobro, składane ofiary, wykonane prace. Za złożone ofiary na
cele remontowe parafii, zamiast przyjmowanych urodzinowych prezentów. Za złożoną kolektę w ubiegłą niedzielę na cele remontowe parafii, która wyniosła 4.737 zł. Za
udział w Mszach Odpustowych. Kolekty będą zbierane z tyłu kościoła. Można, bez
przynoszenia darów, iść na ofiarę wokół ołtarza. Dzieciom będziemy czynili znak
krzyża na czole (ręką, którą nie komunikujemy).
 W lipcu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie:
05.07. Róża 3 p. Katarzyna Budnik
12.07. Róża 4 p. Irena Czupała
19.07. Róża 5 p. Elżbieta Ullmann
26.07. Róża 6 p. Maria Baron
 Sentencja: Fiodor Dostojewski - Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele
łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie.

Nasza Kolonowska
Rodzinana
Parafialna
Dzisiaj Pielgrzymka mężczyzn
i młodzieńców
Górze św. Anny. Wyjazd rowewww.parafia-kolonowskie.pl
rzystów o 6:30. Powitanie ok.
16:00.
Nie
będzie
Nabożeństwa.
Po Mszy św. o 10:00
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nauka przed chrzcielna. Kolekta na zakup opału na zimę.
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8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł, opiekę, zdrowie
Wzsobotę
Maryjne
o 17:30.
ok. 66 r.Nabożeństwo
ślubu oraz o Boże
bł. w rodzinach
dzieci i wnuków
—————–—–———–———–——–—–———–—————
18:00 Za + matkę
Elżbietę Steinert w r. śmierci, ojca Gerharda, matkę Elżbietę Krupok, wujków, ciocię,
Steinert,
Krupok
dusze opuszczone
Wdziadków
przyszłąKopyto,
niedzielę
kolekta
nai potrzeby
diecezji seminarium.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Wtorek 07.07.
DoZasprzątania
kościoła
i salek
panie
ul. Kościuszki:
18:00
++ matkę i babcię
Elfrydę
w 4 r. prosimy
śmierci, ojca
Jana,zmęża
Marcina, braciElżbieta
Edwarda iBereziuk,
Franciszka
Sylwia Trzasko, Joanna Grabowska, Joanna Leszczyk. Bóg zapłać!
Środa 08.07. św.—————–—–———–———–——–—–———–—————
Jana z Dukli, prezbitera, wsp.
17:00
++ matkę
Magdalenę
w r. śmierci,
ojca Ryszarda,
brata Jana,i teścia
Henryka, Bożym,
dziadków, pokr.
DoZanabycia
Gość
Niedzielny
oraz książeczki
o Niedzieli
Miłosierdziu
z obu stron i dusze op.
świeczki
————————–—–———–———–——–—–———–——
Czwartek 09.07.
Bóg
zapłać:
za każdą
złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace
17:45 Koronka do Bożego
Miłosierdzia
—————–—–———–———–——–—–———–—————
18:00 Za ++ siostrę
Elżbietę w 4 r. śmierci, szwagra Gerharda, męża Ernesta, rodziców Marię i Józefa,
teściów Teklę
i Hermana,oraz
szwagrów,
szwagierkę,bieżącego
swatów i pokr.
Wszystkim
Jubilatom
Solenizantom
tygodnia składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
Piątek 10.07.
17:30 Różaniec —————–—–———–———–——–—–———–—————
za młode pokolenie
Zapowiedzi
Grobarek
Kolonowskie
18:00
Za ++ męża iprzedślubne:
ojca Reinholda w3.20Katarzyna
r. śmierci, jego
rodzicówzam.
Waleskę
i Franciszka, rodziców Gertrudę
i
Jana,
o.
Krystiana,
2
braci
pokr.
i
dusze
op.
i Krzysztof Banach zam. Gogolin.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Sobota 11.07.
*
Pielgrzymka
dzieci do babci Anny, 1 lipca. Msza św. o godz. 10:00.
8:00 Za ++ męża Henryka Knapik w 10 r. śmierci, ojca Ignacego, teściów oraz ++ z rodziny
*
Centrum
Duszpasterstwa
Młodzieży
12:00 Msza św. i ślub Wiktoria Ceglarska
i Michał zaprasza
Ściupider licealistów i studentów na wakacyjne
spotkanie o nazwie Ławka
Festiwal. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 4-8 lipca w
——————————————————
Spotkanie będzie miało charakter festiwalu, noclegi przewidziane są
17:30Opolu-Winowie.
Nabożeństwo Maryjne
18:00
radość wieczną dla ++ męża i ojca Józefa w r. śmierci oraz pokr.
wO
namiotach.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Niedziela 12.07. XV zwykła
W lipcu i sierpniu Róże Różańcowe przewodniczą Modlitwie Różańcowej:
7:00 Różaniec
01.07.
Róża
8 p. Gizela
7:30
Z podz.
za otrzymane
łaskiZajonc
z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł, opiekę, zdrowie dla
08.07.
Róża
9 p.
Kruk
Krystyny
z ok.
65 Maria
r. urodzin
9:30
Godzinki
ku czcip.NMP
15.07.
Róża10
Brygida Lepka
10:00
Z podz.
za otrzymane
łaski z Swoboda
prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł, opiekę, zdrowie z ok.
22.07.
Róża11
p.
Krystyna
urodzin
Róża 12 p. Manfred Ullmann
16:3029.07.
Nieszpory
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!

17:00 Za ++ brata Piotra, rodziców Łucję i Teodora, teściów Ritę i Augustyna, dziadków i dusze w czyśćcu

