
 

Dziś (02.08.) kolekta na cele diecezji i seminarium. O 16:00 Nabożeństwo z modlitwą za wst. 
św. Krzysztofa za wszystkich podróżujących. Następnie błogosławieństwo  
pojazdów. Złożone ofiary przeznaczone będą na środki lokomocji na misjach. 

——–————————–——-——————————————————————— 

W I czwartek miesiąca będą od 8:00 odwiedziny chorych z Komunią św. w domach (odwiedzę 
tych chorych, którzy byli zgłoszeni w ubiegłym miesiącu, chyba, że ktoś  
w tym miesiącu nie chce, to do środy proszę o informację, można też zgłaszać nowe osoby).  

O 17:00 Godzina św. i Koronka 

——–————————–——-——————————————————————— 

W I piątek Msze św. o 8:00 po wystawienie Najśw. Sakramentu oraz o 18:00. 

——–————————–——-——————————————————————— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

——–————————–——-——————————————————————— 

W niedzielę (09.08.) kolekta na opał w sezonie zimowym. 

——–————————–——-——————————————————————— 

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: Renata Fuchs, Aneta Palus, Urszula Kotowicz, Joanna Koźlik 

——–————————–——-——————————————————————— 

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

——–————————–——-——————————————————————— 

Zapowiedzi przedślubne: 1/2 Nikola Kania Staniszcze Wlk. i Łukasz Jakubczyk  
Kolonowskie 

——–————————–——-——————————————————————— 

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę w tym roku idzie w zmienionej formie. Zapisy i szczegóły 
na stronach diecezji i pielgrzymki.  

Nasza parafialna pielgrzymka na Górę św. Anny 28 - 30.08. W trwającym czasie epidemii 
nasza pielgrzyma będzie szczególna. Również, dlatego, iż jest to 40 Pielgrzymka. W piątek 
tradycyjnie wyruszymy pieszo, a w niedzielę wrócimy, z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności. Wyjazd w sobotę na Obchody będzie Busem dla 8 osób. Zachęcam do wyjazdu w 
sobotę swoimi środkami lokomocji, indywidualnie, rodzinnie. Ważne, aby, Ci którzy wyrusza-
ją pieszo lub pojadą Busem zgłaszali się, do czwartku 06 sierpnia, w zakrystii lub mailowo lub 
telefonicznie, podając swoje dane oraz w który dzień pójdą piątek, niedzielę i czy będą noco-
wać w domu pielgrzyma. 

Cmentarz: Jest Naszym wspólnym dobrem. Proszę aby do pojemników strażaków, wrzucać 
tylko białe szkło (bez plastikowych zniczy w środku). Gdy oba pojemniki na białe szkło są peł-
ne, nie wyrzucamy zniczy obok nich (grozi to upadkiem i skaleczeniem). Proszę, aby pojemni-
ki na białe szkło częściej opróżniać. Gdy na głównych alejkach pojawia się trawa, chwasty, 
można to samemu, w okolicach swoich grobów, wyrwać, uprzątnąć (jest to tylko chwila pra-
cy). Przy swoich grobach można również skosić trawę. Dziękuję! 

Epidemia: Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach 
bywają ona lekceważone, zachowujmy je w przestrzeni życia parafii. W świątyni zasłaniamy 
usta, przecieramy przychodząc i odchodząc miejsce w ławce. Zachowajmy rozsądne odległo-
ści, gdy ktoś już siedzi „nie pchajmy się na niego, bo to jest moje miejsce w ławce”, pod-
chodźmy do Komunii św. zachowując odstęp, po kolei ławkami. Ciało Pana Jezusa najpierw 
przyjmują osoby na rękę, na koniec do kapłana podchodzą osoby przyjmujące do ust. Uśmie-
chajmy się i bądźmy dla siebie życzliwi. Módlmy się za siebie wzajemnie. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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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 

 

Poniedziałek 27.07.  

12:00 Ślub Nadine Bienek i Patryk Minert 

18:00 Za ++ rodziców Annę i Wilhelma, Albinę i Józefa, męża Georga, braci Alfreda, Wilhelma, szwagrów 
Reinholda, Józefa, Otto, ciocię Marię i pokr. z obu stron 

 

Wtorek 28.07.  

18:00 Za ++ matkę Otylię w r. śmierci, pokr. Czaja i Stefan 

 

Środa 29.07. św. Marty, wsp. 

17:00 Za ++ ojca Wilhelma w r. śmierci, matkę Annę, męża Józefa, 2 synów, brata Georga i pokr. 

 

Czwartek 30.07. 

  9:00 W int. parafian 

17:00 Za + Hildegardę Kozubek - zam. od Rodziny Różańcowej 

 

Piątek 31.07. św. Ignacego z Loyoli, wsp. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za + Marię Kołodziej w miesiąc po śmierci 

 

I Sobota 01.08. 

  8:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Jana w r. ich śmierci, męża Reinholda, teściów Waleskę i Franciszka, braci 
Eryka i Józefa, o. Krystiana , bratanków, Teresę i Jana oraz dziadków z obu stron 

15:00 Msza i Chrzest: Agata Maria Krzemińska, Hanna Anna Kaczmarczyk, Franciszek Piotr Spałek, Jacek 
Piotr Kała 

—————————————————— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

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

 

Niedziela 02.08. XVIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + męża Józefa z ok. urodzin, rodziców Annę i Albina, siostrę Helgę, brata Karola i pokr. z obu stron 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze  bł, opiekę, zdrowie dla Alek-
sandry i Roberta Pawlik z ok. 5 r. ślubu 

16:00 Nabożeństwo i błogosławieństwo pojazdów 

17:00 Za + męża i ojca Józefa Szmyt z ok. urodzin 



Dziś (26.07.) kolekta na cele naszej parafii. 

——–—————————————————————————————— 

Wieczna Adoracja w naszej diecezji. Każdego dnia Adoracja odbywa się w innej 
parafii. W czwartek w naszej parafii. Porządek Adoracji: 

 10:00 - 11:00 - Stare Osiedle, Nowa 

 11:00 - 12:00 - Bendawice, Kościuszki 

 12:00 - 13:00 - Haraszowskie, Pluderska, Słoneczna, Klonowa, Dębowa 

 13:00 - 14:00 - ks. Czerwionki, Topolowa, Szkolna, Fabryczna 

 14:00 - 15:00 - Nowe Osiedle, Kolejowa 

 15:00 - 16:00 - Opolska, Leśna, Prosta, Krzywa 

 16:00 - 17:00 - 1 Maja, Żeromskiego 

Msza św. o 9:00 i 17:00 

——–—————————————————————————————— 

W sobotę o 17:00 Nabożeństwo Maryjne. 

——–—————————————————————————————— 

W niedzielę (02.08.) kolekta na cele diecezji i seminarium. O 16:00 Nabożeństwo  
z modlitwą za wst. św. Krzysztofa za wszystkich podróżujących. Następnie błogo-
sławieństwo pojazdów. Złożone ofiary przeznaczone będą na środki lokomocji na  
misjach 

——–—————————————————————————————— 

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: Agnieszka Czok, Anna Grabowska, Gizela Stryczek, Irena Jancik 

——–—————————————————————————————— 

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

 

W lipcu naszą stronę www. odwiedzono ponad 9 tysięcy razy. Od początku „Relację 
na żywo” z naszej świątyni obejrzano ponad 50 tysięcy razy. 

 

W  sierpniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie: 

 02.08. Róża 07 p. Maria Drzyzga 

 09.08. Róża 08 p. Gizela Zajonc 

 16.08. Róża 09 p. Maria Kruk 

 23.08. Róża 10 p. Brygida Lepka 

 30.08. Róża 11 p. Krystyna Swoboda 

 

Intencja papieska: Za wszystkich pracujących w trudnych warunkach. Za rolników, 
ogrodników, sadowników. O odpowiednią pogodę. 

Nasza Intencja: Za wszystkich uzależnionych i osoby współuzależnione. 

 

Sentencja: Benedykt XVI - Nie ma takiego sprawiedliwego porządku państwowego, 
który mógłby sprawić, że posługa miłości byłaby zbędna  

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 powo-
łania. 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 błogosławień-
stwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże! 

Nasza Kolonowska Rodzina Parafialna 
www.parafia-kolonowskie.pl 
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Niedziela 02.08. XVIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + męża Józefa z ok. urodzin, rodziców Annę i Albina, siostrę Helgę, brata Karola i pokr.  
z obu stron 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. opiekę, zdrowie 
dla Aleksandry i Roberta Pawlik z ok. 5 r. ślubu 

16:00 Nabożeństwo i błogosławieństwo pojazdów 

17:00 Za + męża i ojca Józefa Szmyt z ok. urodzin 

 

Poniedziałek 03.08.  

  8:00 Do Ducha Świętego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo z okazji rocznicy ślubu oraz o szczęśliwe rozwiązanie 

 

Wtorek 04.08. św. Jana Marii Vianneya, prezbitera, wsp. 

18:00 Z podz. za Bożą opiekę, powrót do zdrowia oraz prośba o dalsze Boże bł. 

 

Środa 05.08.  

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł. opiekę, zdrowie 
dla Mariusza Cierpich z ok. 50 r. urodzin 

 

I Czwartek 06.08. Przemienienie Pańskie 

17:00 Godzina św. i Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za + ojca Jana Hajduk, matkę Sylwię pokr. i dusze w czyśćcu - zam. od syna Tomka z rodziną 

 

I Piątek 07.08. 

  8:00 O ustąpienie epidemii oraz za wszystkich których ona w naszej parafii dotknęła 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze  bł, opiekę, zdrowie  
dla Marii Kruk z ok. urodzin, o Boże bł. dla całej rodziny oraz za + męża Bogusława 

 

Sobota 08.08. św. Dominika  prezbitera, wsp. 

  8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze  bł, opiekę, zdrowie  
z ok. urodzin oraz za ++ żonę i pokr. z obu stron 

—————————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MB o dalsze bł, opiekę, zdrowie dla 
członków PZ Wędkarskiego oraz za ++ członków 

 

Niedziela 09.08. XIX zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Lidię Neuman - Patyna, ++ jej mężów Franciszka i Stanisława oraz pokr.  

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 …………………………………. 

16:30 Nieszpory 

17:00 Za ++ ciocię Klarę Rychter, matkę Florentynę Adamczyk, dziadków Michała i Marię, wujo-
stwo Richarda, Franciszka Skop, Tomasza, Wandę, Stefana, Helenę, ciocie Elżbietę, Renatę, 
poległego wujka Teodora, kuzynów ++ z rodzin Kwas, Wodarczyk 


