
 

W niedzielę (16.08.) kolekta na cele parafii. O 16:30 Nieszpory.  

——–—————————————————————————–—— 

W piątek Msze św. o 18:00 i 21:00 po kolejna nocna „Droga 3+3=14 km”. 
Pójdziemy do Zameczku w Zawadzkiem. 

——–—————————————————————————–—— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

——–—————————————————————————–—— 

W niedzielę (23.08.) kolekta na cele naszej parafii. Odpust w parafii Kielcza.  

——–—————————————————————————–—— 

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 Bogdoł, Aniela Smandzich oraz  z ul. Żeromskie-
go Małgorzata Bakanowicz i Małgorzata Konieczko 

——–—————————————————————————–—— 

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

——–—————————————————————————–—— 

Zapowiedzi przedślubne: 3. Nikola Kania Staniszcze Wlk. i Łukasz  
Jakubczyk Kolonowskie. 1/2 Marta Pasek Jaryszów i Krzysztof Niestrój  
Kolonowskie. 

——–—————————————————————————–—— 

We wtorek 08 września 2020 roku, będzie przeprowadzona zbiórka elektro-
śmieci. Organizatorem jest firma współpracująca z Papieskim Stowarzysze-
niem Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Stowarzyszeniem Dobrych Inicja-
tyw Pro Missio. Miejsce parking przy kościele, godziny 9:00 - 11:00 

——–—————————————————————————–—— 

W niedzielę 23.08. o 10:30 w kościele św. Rodziny w Zawadzkiem Msza św. 
za + śp. Wiesławę Ogórek 

——–—————————————————————————–—— 

Nauczanie papieskie o Eucharystii - Członki Ciała mistycznego Chrystusa są 
wyposażone i ozdobione własnym rozumem i wolą; jest zatem rzeczą nieo-
dzowną, aby przysunąwszy usta do źródła, czerpały życiodajny pokarm  
i przemieniały go w sobie; a usuwały to wszystko, co by mogło przeszkadzać 
skuteczności tego pokarmu. Należy więc stanowczo stwierdzić, że Odkupie-
nie, które samo w sobie jest dziełem od naszej woli niezależnym, wymaga jed-
nak wysiłku duszy naszej, byśmy mogli osiągnąć zbawienie wieczne. 

 

Sentencja: Cesare Pavese - Szczęście jest nieodłączne od ofiarowywania sie-
bie innym.  

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

33 (1390) 09.08. – 16.08. 2020 r. 

 

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 Za ++ rodzic Rocha i Marię, Huberta i jego rodziców, Wilhelma i jego rodziców, brata Józefa, szwagra 
Stanisława, koleżankę Klarę 

16:30 Nieszpory 

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

 

Poniedziałek 10.08. św. Wawrzyńca, diakona, męczennika , święto 

  8:00 Za ++ męża, ojca Benedykta, rodziców z obu stron, krewnych i dusze opuszczone 

 

Wtorek 11.08. św. Klary, dziewicy, wsp. 

18:00 Za ++ ojca Jana, teścia Józefa i pokr. 

 

Środa 12.08.  

17:00 Za ++ matki Wiktorię i Johane, ojca Józefa, Gertrudę i Leona, szwagierkę Elżbietę, szwagrów Ernesta  
i Eryka, kuzynkę Krystynę, jej męża i pokr. 

 

Czwartek 13.08.  

17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ matkę Marię Czupała w r. śmierci, zaginionego ojca Karola, żonę Hildegardę, brata Pawła, Marię  
i Teodora oraz pokr. 

19:00 Nabożeństwo Fatimskie 

 

Piątek 14.08. św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika, wsp. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ matkę w r. śmierci, ojca, brata, teściów, 2 siostry zakonne i pokr. 

 

Sobota 15.08. Wniebowzięcie NMP, uroczystość 

  8:00 W int. żyjących i zmarłych członków Rodziny Różańcowej 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze  bł, opiekę, zdrowie dla Ernesta 
Kurczyk z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł. i łaski w rodzinie 

—————————————————— 

18:00 O radość wieczną dla ++ męża, ojca, dziadka w 80 r. urodzin, rodziców, teściów i pokr. 

 

Niedziela 16.08. XX zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NMP o dalsze  bł, opiekę, zdrowie dla Marii z ok. 
70 r. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinach dzieci i wnuków 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ Annę Romańczuk w r. śmierci, jej rodziców Agnieszkę i Antoniego, teściów Władysławę i Aleksan-
dra, ++ z rodzin Romańczuk i Gomoła 

16:30 Nieszpory 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie dla Anety 
i Dariusza z ok. 20 r. ślubu oraz o opiekę Anioła Stróża dla dzieci 



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

———————————–—————————————————————— 

W czwartek o 19:00 Nabożeństwo Fatimskie. Można przynosić Intencje modlitewne. 

———————————–—————————————————————— 

W sobotę uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. O 8:00 i 10:00. Kolekta na  
wydział Teologiczny. Podczas Mszy św.  kwiatów i ziół. Nie będzie po południu Nabożeń-
stwa. O 18:00 Msza św. niedzielna.  

———————————–—————————————————————— 

W niedzielę (16.08.) kolekta na cele parafii. O 16:30 Nieszpory.  

———————————–—————————————————————— 

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: Elżbieta Bereziuk, Sylwia Trzasko, Joanna Grabowska, Joanna  
Leszczyk. 

———————————–—————————————————————— 

Bóg zapłać za wszelkie dobro, składane ofiary, wykonane prace. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy czuli potrzebę błogosławieństwa swego pojazdu i użytkowników i uczestniczyli w nabo-
żeństwie oraz złożyli ofiarę na rzecz środków lokomocji dla misjonarzy, która wyniosła 
2.187 zł. 

 

− W Kamieniu Śląskim w dniach od 15 do 17 sierpnia 2020 r. w odbędą się uroczystości 
patronalne ku czci św. Jacka. Szczegóły na stronach internetowych 

− Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę w tym roku idzie w zmienionej formie. Zapisy i szcze-
góły na stronach diecezji i pielgrzymki. 

− Nasza parafialna pielgrzymka na Górę św. Anny 28 - 30.08. odbędzie się. Msza o 7:00  
w piątek i ruszamy. W sobotę o 9:30 będzie Msza św. w kaplicy MB Fatimskiej (na pla-
cu, przy bazylice), następnie Droga krzyżowa. W niedzielę powrót pielgrzymów.  
W trwającym czasie epidemii nasza pielgrzyma będzie szczególna. Również, dlatego, iż 
jest to 40 Pielgrzymka. 

 

Dobrowolna abstynencja od alkoholu, podjęta w sierpniu przez dorosłych, jest wymownym 
świadectwem troski o trzeźwość. To świadectwo z pewnością pomoże wielu osobom uwi-
kłanym w pijaństwo i alkoholizm wrócić na drogę wolności. Jest to też cenny przykład da-
wany dzieciom, pokazujący im, że można cieszyć się życiem bez substancji, które oszukują 
i zabijają na raty. Zachęcamy wszystkich, aby odważnie podjęli decyzję całkowitej absty-
nencji w miesiącu sierpniu. Jest to niezmiernie ważne szczególnie  
w sytuacji pandemii oraz rosnącego bezrobocia i ubóstwa. Niech jak najwięcej Polaków  
z odwagą powie: Nie piję, bo kocham. Nie piję, bo chcę dać przykład trzeźwego, odpowie-
dzialnego życia. Nie piję, bo jestem potrzebny moim bliskim w każdej chwili. Nie piję, bo 
pamiętam słowa bł. ks. Bronisława Markiewicza, że ten, kto wychowuje dzieci  
i młodzież, a sięga po alkohol, kto rozpija dzieci i młodzież, ten jest zdrajcą narodu  
i wiary. Nie piję, bo wiem, że alkohol może zniewolić każdego, bez względu na wiek, płeć, 
pozycję społeczną czy wykonywany zawód. Nie piję, bo pragnę cieszyć się wolnością, któ-
rej fundamentem jest cnota trzeźwości. Niech Bóg błogosławi tym wszystkim, którzy  
z radością podejmą decyzję o sierpniowej abstynencji. Kroczmy razem z Maryją drogą 
Chrystusowej wolności do pełnego zwycięstwa. ks. bp. Tadeusz Bronakowski. 

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 

34 (1391) 16.08. – 23.08. 2020 r. 

 

Niedziela 16.08. XX zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NMP o dalsze bł, opiekę, zdrowie dla Marii 
z ok. 70 r. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinach dzieci i wnuków 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ Annę Romańczuk w r. śmierci, jej rodziców Agnieszkę i Antoniego, teściów Władysławę  
i Aleksandra, ++ z rodzin Romańczuk i Gomoła 

16:30 Nieszpory 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie dla 
Anety i Dariusza z ok. 20 r. ślubu oraz o opiekę Anioła Stróża dla dzieci 

 

Poniedziałek 17.08. św. Jacka, prezbitera, święto 

  8:00 Za ++ rodziców Franciszka i Franciszkę, braci Alfreda i Leopolda, bratową Gertrudę, dziadków i pokr. 

 

Wtorek 18.08. 

18:00 Za ++ męża Krzysztofa w 23 r. śmierci, Franciszkę i Jana Lisok, rodziców Alojzego i Franciszkę  
Mlynek, teściów Augustyna i Marię Zajonc, wnuka Mateusza, Hildegardę i Ludwika Pękala, Marię  
i Karola Miosga, Franza Frania, brata Waltra Mlynek, Emila i Annę Mlynek , Ritę i Ewalda Puzik, 
Martę i Ernesta z synem Norbertem Janys, siostrę Eleonorę , Piotra Dyla 

 

Środa 19.08.  

17:00 Za ++ męża i ojca Antoniego w r. śmierci, ojca Augustyna, siostrę i brata, bratową, teściów, dziadków, 
pokr.  z obu stron oraz o zdrowie i Boże bł. dla matki 

 

Czwartek 20.08. św. Bernarda, opata i doktora, wsp. 

12:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze  bł, opiekę, zdrowie dla  
Gerarda Spałka z ok. 85 r. urodzin oraz o zdrowie i Bożą opiekę dla żony i dzieci z rodzinami 

17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za + Erykę Woźnica 

 

Piątek 21.08. św. Piusa X, papieża, wsp. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Jana Banacha z ok. urodzin, rodziców, teściów, rodzeństwo, pokr. z obu 
stron 

21:00 Za ++ kapłanów 

 

Sobota 22.08. NMP Królowej, wsp. 

  8:00 Za ++ matkę Katarzynę w r. śmierci, ojca Piotra, męża , ++ z rodzin Schatton, Szydłowski, Obst 

—————————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ męża i ojca Leona, rodziców Karola i Gertrudę, Helenę i Wiktora, pokr i dusze opuszczone 

 

Niedziela 23.08. XXI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++matkę Elżbietę Leja w r. urodzin, ojca Pawła 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie dla 
Barbary i Rudolfa Fiedler z ok. 50 r. ślubu oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci 

16:30 Nieszpory 

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


