
 

Dziś (19.07.) kolekta na cele naszej parafii. 

——–——————————–————————————————— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

——–——————————–————————————————— 

W niedzielę (26.07.) kolekta na cele naszej parafii.  

——–——————————–————————————————— 
Okazja do Spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą św. 

——–——————————–————————————————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

——–——————————–————————————————— 

Bóg zapłać za sprzątania kościoła. W nadchodzącym tygodniu prosimy panie  
z ul. Kościuszki: Katarzyna Richter, Katarzyna Muc, Patrycja  
Bednorz, Anna Garbas. 

——–——————————–————————————————— 

Bóg zapłać za wszelkie dobro, składane ofiary, wykonane prace. 

 

Jak dogodzić? 

 Dwie siostry zakonne jadą w pociągu Pendolino. Jedna z nich je kanapkę. 
Dwóch facetów komentuje: „patrz na nią, cały czas zajada się”. „To nic -  
mówi drugi - ale ta obok jaka sknera, nawet chleba do ust nie weźmie, no  
i stać je na Pendolino”. Nagle za oknem jedzie siostra na rowerze, „patrz jaka 
tamta nie zaradna nawet na bilet ją nie stać”. Wychodzą z pociągu  
i patrzą a na peronie ks. w sutannie pomaga pani po schodach znosić wózek 
„patrz na tego, ten to wstydu nie ma. Nawet tu z wózkiem”. 

 Jeden ksiądz mówi kazania za długie - „ale nudzi”. Inny za krótkie - „nawet  
mu się przygotować nie chce”.  

 Idzie ksiądz smutny - „ale gbur”. Uśmiecha się od ucha do ucha - „ale weso-
łek, dziecinada”.  

 Siada ksiądz na ławce - „co odpoczynek? nie ma co robić? nudzi się? co ptaki 
liczy?”.  

 Siedzi ksiądz na miejscu, nigdzie się nie rusza - „ale leń nigdzie mu się nie 
chce jechać”, „nikt go nie lubi, bo nie ma gdzie i z kim pojechać”. Wyjedzie - 
„no tego to wiecznie nie ma”. 

 Z nikim nie przystanie - „ale ważniak, gardzi nami”. Stanie z kobietami - 
„patrz już randkuje”, z młodymi - „lubi dzieci”, z mężczyznami - „jaki plot-
karz”. 

 Jeździ ksiądz rowerem - „ robić nie ma co, biedaka udaje”, jeździ mercede-
sem - „bogacz jeden”. 

 Przychodzi parafianin do kancelarii: o 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00 i zawsze - „przepraszam, że księdza budzę...”. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

29 (1386) 12.07. – 19.07. 2020 r. 

 

Niedziela 12.07. XV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze  bł, opiekę, zdrowie dla Krystyny  
z ok. 65 r. urodzin 

  9:30  Godzinki ku czci NMP 

10:00  Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze  bł, opiekę, zdrowie z ok. urodzin 

16:30  Nieszpory 

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

 

Poniedziałek 13.07. św. Pustelników, wsp. 

  8:00  Za + siostrę Hildegardę w 10 r. śmierci, męża, rodziców, teściów i pokr. 

19:00  Nabożeństwo Fatimskie 

 

Wtorek 14.07.  

18:00  Za ++ rodziców Gertrudę i Pawła Krupok, rodziców, rodzeństwo, dziadków z obu stron i pokr. 

 

Środa 15.07. św. Bonawentura, biskupa i doktora, wsp. 

17:00 Za ++ męża i ojca Ericha, jego matkę Łucję, poległego ojca, rodziców Jana i Jadwigę, brata Pawła, bratową  
Adelajdę, siostrę Elżbietę, zięcia Arnolda i dusze op. 

 

Czwartek 16.07. NMP z Góry Karmel, wsp. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 W int. czcicieli MB Szkaplerznej 

 

Piątek 17.07. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ matkę Paulinę Steinert w r. śmierci, zaginionego ojca Józefa, męża Józefa Leja, Paulinę i Franciszka 
Leja, synową Beatę, siostrę Reginę i Teodora Kosytorz, brata Gerharda i Elżbietę Steinert, siostrę Rogera, 
Albinę Steinert, Pawła Bronek, dziadków Leja, Steinert, Drzymała 

 

Sobota 18.07. 

  8:00 Za ++ matkę Franciszkę w r. śmierci, ojca Alojzego Mlynek, męża Krzysztofa Zajonc, wnuka Mateusza, 
teściów Martę i Augustyna Zajonc, Hildegardę i Ludwika Pękala, Marię i Karola Miosga, Franza Frania, 
Emila i Annę Mlynek, Waltra, Ritę i Ewalda Puzik, Martę i Ernesta z synem Norbertem, Eleonorę i Piotra 
Dyla 

12:00 Msza św. ślub Katarzyna Szydłowska i Grzegorz Stachnik 

—————————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze  bł, opiekę, zdrowie w rodzinie 

 

Niedziela 19.07. XVI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Martę w r. śmierci, ojca Piotra ich rodzeństwo Annę i Andrzeja, brata Ernesta, szwagra, dziad-
ków, ciocie i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + męża, ojca, dziadka Peter Mańczyk w 1 r. śmierci 

16:30 Nieszpory 

17:00 Za + Andrzeja Brolika - zam. od kolegów i koleżanek z Packprofil 



Dziś (12.07.) kolekta na kwiaty i dekoracje na cały rok. 

—–—————————————————————————— 
W poniedziałek o 19:00 Nabożeństwo Fatimskie. Początek w kościele 
(porządek: pieśń, słowo wstępne i intencje modlitewne, 3 pieśni fatim-
skie, Procesja do figury MB Fatimskiej i tam Różaniec).  

—–—————————————————————————— 

W  o 18:00 Msza św. w int. czcicieli MB Szkaplerznej 
—–—————————————————————————— 

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 (19.07.) kolekta na cele naszej parafii. 

—–—————————————————————————— 

Okazja do Spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą św. 
—–—————————————————————————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

—–—————————————————————————— 
Bóg zapłać za sprzątania kościoła. W nadchodzącym tygodniu prosimy 
panie z ul. Kościuszki: Anna Hornik, Violetta Markowska, Magdalena 
Wacławczyk, Kornelia Brandt.  

—–—————————————————————————— 

Bóg zapłać za wszelkie dobro, składane ofiary, wykonane prace. 

—–—————————————————————————— 

 Zapowiedzi przedślubne: 3 Ewelina Nowak Pniów i Klaudiusz Mąka 
Kolonowskie. 3 Sabina Czapla Pludry i Łukasz Kulik Kolonowskie 

 
Sentencja: Jose H. Prado Flores - Tylko ten, kto posiadł doświadczenie 
zbawienia, może składać świadectwo o skuteczności mocy Ewangelii.  
Nauczanie papieskie o Eucharystii 

Eucharystia jest wreszcie niejako duszą Kościoła, do której zmierza cała 
rozpiętość łaski kapłańskiej przez różne stopnie święceń. Stąd to Kościół 
posiada i czerpie swą wielką siłę i chwalę, tutaj ma źródło wszelka ozdo-
ba darów boskich i wszelkie dobra Kościoła. Dlatego też Kościół otoczył 
to wszystko swą najwyższą troską tak, aby dusze wiernych oświecił  
i przez Sakrament Ciała i Krwi doprowadził do najściślejszej łączności  
z Chrystusem. Mając to na uwadze Kościół upiększa go najświętszymi 
obrzędami, podnosząc tym samym jego cześć. 

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! 

Nasza Kolonowska Rodzina Parafialna 
www.parafia-kolonowskie.pl 

30 (1387) 19.07. – 26.07. 2020 r. 
Niedziela 19.07. XVI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Martę w r. śmierci, ojca Piotra ich rodzeństwo Annę i Andrzeja, brata  
Ernesta, szwagra, dziadków, ciocie i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + męża, ojca, dziadka Peter Mańczyk w 1 r. śmierci 

16:30 Nieszpory 

17:00 Za + Andrzeja Brolika - zam. od kolegów i koleżanek z Packprofil 

 

Poniedziałek 20.07.  

  8:00 Za + syna Andrzeja w 40 r. urodzin 

 

Wtorek 21.07.  

18:00 Za ++ ojca Antoniego w r. śmierci, matkę Łucję, męża Henryka, teściów i dziadków 

 

Środa 22.07. św. Marii Magdaleny, święto 

17:00 Za + syna i brata Piotra w 2 r. śmierci, + ojca Ewalda 

 

Czwartek 23.07. św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ ojca Leonarda z ok. urodzin, matkę Adelajdę i pokr. 

 

Piątek 24.07. św. Kingi, wsp. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ męża Alfreda w r. śmierci, rodziców, teściów i pokr. 

 

Sobota 25.07.św. Jakuba Apostoła, święto 

  8:00 Za + Grażynę Mordyńską - zam. od koleżanki 

—————————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł, opiekę,  
z ok. urodzin 

 2. Z podz. za dar I Komunii św. z prośbą o Boże bł. opiekę Anioła Stróża dla Oliwii 
Spick oraz o Boże bł. w rodzinie 

 

Niedziela 26.07. XVII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP i św. Anny o dalsze 
bł, opiekę, zdrowie dla Anny z ok. 86 r. urodzin 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 W int. żyjących i ++ mieszkańców Bendawic 

16:30 Nieszpory 

17:00 Za ++ syna Waldemara, męża Ewalda, rodziców, teściów, siostrę, 3 braci, zięcia Jacka, 
++ z rodziny z obu stron 


