
 

Wtorek 08.06.  
18:00 Za ++ rodziców Łucję i Teodora, brata Piotra, teściów Ritę i Augustyna, 

pokr. i dusze w czyśćcu. Procesja. 

 

Środa 09.06. 
18:00 1. Za ++ męża i ojca Józefa Leja w r. śmierci, rodziców Paulinę i Józefa, 

Paulinę i Franciszka, synową Beatę, brata Gerharda, Elżbietę Steinert, 
siostrę Reginę i Teodora Kosytorz, Pawła Bronek 

 2. Za ++ rodziców Marię i Wilibalda w r. śmierci oraz pokr 
 

Czwartek 10.06. 

  8:00 Za ++ ojca Huberta w 30 r. śmierci, matkę Jadwigę i siostrę Ursule 
18:00 1. Za ++ rodziców Martę i Franciszka, rodziców chrzestnych, koleżankę 

Małgorzatę, pokr. i dusze opuszczone 

 2. Za ++ męża Otto, syna Lucjana, rodziców Marię i Teodora, teściów 
Annę i Jana, siostry Krystynę i Magdalenę, braci Jerzego i Norberta,  
bratową Teresę, siostrzeńca Norberta, szwagierki, szwagrów i pokr. 

 

Piątek 11.06. NSPJ 

  8:00 1. Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. 
MBNP o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie z ok. 85 r. urodzin Hildegardy 

 2. Za + Cecylię Niestrój - zam. od sąsiadów 

18:00 1. Za ++ męża, ojca, dziadka Franciszka Spałek, ojca Jerzego i Wilhelma 

 2. Za ++ Annę, Alfreda, Piotra, męża Gerharda, teściów Annę i Jana, 
dziadków Gertrudę i Piotra, szwagrów, szwagierki, ciocie, wujków  
i pokr. 

 

Sobota 12.06. NSM 

  8:00 1. W intencjach parafian -Msza z ok. 100 lecia Karmelitanek 

 2. Za ++ męża, ojca Grzegorza w r. śmierci, rodziców, dziadków i pokr. 

18:00 1. Za + Grażynę Mordyńską 
 2. Za ++ matkę Ingeburgę Muc w r. urodzin oraz pokr. 
 

Niedziela 13.06. Odpust 

  7:00  Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM  
o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł.  
i zdrowie w  rodzinach synów 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 1. W int. całej parafii i wszystkich mieszkańców  

 2. O Boże owoce i łaski Misji w każdym naszym dniu 
17:00 Za + Henryka Muc - zam. od sąsiadów 

  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 
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M I S J E       P A R A F I A L N E 

Środa 09.06.   „ Bóg jest miłością” 

18.00 - Msza św. z nauką misyjną 

20.30 - Apel Maryjny 
Czwartek 10.06.   „ Tajemnica grzechu, pokuta i nawrócenie 

7.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

8.00 – Msza św. z nauką misyjną 

17.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18.00 – Msza św. z nauką misyjną  
20.30 - Apel Maryjny 

Piątek 11.06.   „ Pamiętaj o śmierci” 

7.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 

8.00 – Msza św. z nauką misyjną 

9.30 – Odwiedziny chorych 

15.00 – Godzina Miłosierdzia 
16.30 – Spotkanie dla dzieci 

17.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18.00 – Msza św. z nauką misyjną 

20.30 - Apel Maryjny 

Sobota 12.06. NSM   „Dzień Maryjny, dzień małżeństwa” 
7.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 

8.00 – Msza św. z nauką misyjną Odnowienie ślubów małżeńskich 

9.30 – Spotkanie dla dzieci 

16.00 – Spotkanie dla młodzieży 

17.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 
18.00 – Msza św. z nauką misyjną 

20.30 - Apel Maryjny 

Niedziela 13.06.  Odpust parafialny „ Bądźcie świadkami” 

7.30 – Msza św. z nauką misyjną 

10.00 – Suma Odpustowa z nauką misyjną. Poświęcenie krzyża misyjnego 
15:00 – Nabożeństwo Fatimskie 

17.00 - Msza św. z nauką misyjną 

Przed każdym Spotkaniem i Mszą św. okazja do Sakramentu Pokuty ! 

Przewodniczy o. Mirosław redemptorysta z Krakowa.  

Na zakończenie Misji kolekta na wsparcie dzieł misyjnych. 

www.parafia-kolonowskie.pl 

tel: 77 4611167 
e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl 

konto: BS o. Kolonowskie 
28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 

mailto:parafia.kolonowskie@wp.pl


Modlitwa o łaski misyjne 

Dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają 
być wielkimi dniami przemiany naszej parafii. Pragniemy, aby wszyscy doszli 
do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego  
z wielką ufnością wołamy: „Przyjdź Królestwo Twoje”. Dopomóż nam przygo-
tować się dobrze do misji świętych, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa 
żyli, jak prawdziwi wyznawcy jego miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnie-
niem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących 
w ciemnościach grzechu i odwrócenia się od Boga. Użycz misjonarzom świata 
łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech 
Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi  
i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa. 
Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej parafii, aby przez misje świę-
te zostało odnowione oblicze naszej parafii. Matko Kościoła! Bądź Matka parafii 
w czasie misji świętych i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas 
swoim wstawiennictwem. Amen. 

—————————————————–—————————————— 

Przeżywamy Rok św. Józefa i św. Jakuba. Zachęcam i Zapraszam do Peregryna-
cji w domach figury św. Józefa i Nawiedzenia w kościele figury św. Jakuba.  
Mimo małych trudności z dotarciem do miejsca, gdzie znajdują się figury, przez 
trwające prace remontowe, można nie tyle Rok co Siebie i swoje Rodziny  
i domy ubogacać Spotkaniem ze świętymi  patronami Roku 2021.  

 

Nocna Droga odbędzie się w piątek 18.06. Pójdziemy ok. 16 km. do Łazisk. 
Spod domu zabierzemy „Kamień z Intencją”. Wracając wrzucimy go do rzeki. 

 

W niedzielę 20.06. Zapraszamy na dzień „Powrotu po roku do Soku i Gór”.  
Będzie po Mszach możliwość nabycia i napicia się wyciskanego - soku poma-
rańczowego, nabycia i poczęstowania się - oscypkami z bacówki, nabycia i wy-
gody w nich - papuci z gór, nabycia i przytulenia się - owieczki. Stojąc w kolejce 
będzie można popatrzeć na Góry (a przynajmniej na kamień z gór). Ewentualny 
zysk  będzie przeznaczony na realizację duszpasterskich pomysłów wakacyjnych. 

 

Wyjazd do Medzugorie: Termin 20.09. do 26.09. Pobyt w Medzugorie, wyciecz-
ka do Mostaru i wodospady Kravice. Koszt 650 zł. + 200 euro + 20 euro. Szcze-
góły i zapisy u ks. Piotra. 

Wyjazd Busem (8 osób) do: Nysy (św. Jakub), Głębinowa (św. Rita), Prudnika 
(kard St. Wyszyński) w poniedziałek 28.06. (godzina 8:00). Koszt 30 zł. Zapisy  

u ks. Piotra. 

 

Sentencja: Mądrość arabska - Pięknie jest w życiu marzyć, ale jeszcze piękniej 
realizować te marzenia. 

 

Dziś Msze św. o 7:30, 10:00 i 17:00. Po Mszy św. o 10:00 Procesja Oktawy. Nie 
będzie Nabożeństwa po południu. Kolekta na cele seminarium i diecezji. Odpust  
w parafii NSPJ w Zawadzkiem.  

—————————–————–——————–——————————— 
Ze względu na Misje Procesje Oktawy Bożego Ciała będą tylko w poniedziałek  
i wtorek. We wtorek poświęcenie kwiatów i wianków. 

—————————–————–——————–——————————— 
Do sprzątania kościoła w nadchodzącym tygodniu prośba do pań z ul. hr. Colon-
ny: Katarzyna Łukacz, Dorota Rozik, Sabina Leja. 

—————————–————–——————–——————————— 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Droga do nieba, książki „Camino”. 

—————————–————–——————–——————————— 
Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary. Prace na placu kościelnym. Za 
przygotowanie Uroczystości Bożego Ciała, szczególnie mieszkańcom  
ul. ks. Czerwionki za przygotowanie ołtarzy, wszystkim za liczny i piękny udział 
w Procesji. Paniom z Róż Różańcowych za sprzątanie kościoła tak wiele razy 
podczas remontu  naszej świątyni. Za wszelkie wpłaty na wymianę systemu 
grzewczego w kościele, szczególnie rodzicom dzieci komunijnych za ofiarę 
(1.000 zł.) 

—————————–————–——————–——————————— 
- Brak skarbonek w kościele to efekt kolejnych ich dewastacji. Ofiary z zapala-
nych świec można wrzucać do koszyczka podczas niedzielnej zbiórki kolekty. 
- Wracamy do obchodzenia wokół ołtarza na ofiarowanie (opfergang), nie przy-
nosimy jednak dalej darów z stolika. 

—————————–————–——————–——————————— 
Intencje Mszalne  od  06 do 13.06.2021 r. 

Niedziela 06.06. X zwykła 

  7:00 Różaniec 
  7:30 O wieczną radość za ++ matki Anny z ok. urodzin, ojca Teodora, teściów  

Elżbietę i Gerharda, dziadków z obu stron 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 
10:00 Za ++ męża i ojca Jana w r. urodzin, jego rodziców Martę i Jana, braci 

Józefa i Franciszka, rodziców Krystynę i Wilhelma, brata Karola i pokr. 
Procesja 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP  
o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie z ok. 70 r. urodzin oraz o Boże bł.  
i zdrowie w rodzinach dzieci 

 

Poniedziałek 07.06.  
18:00 Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM  

o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie na dalsze lata życia dla Anny i Jana  
z ok. urodzin oraz o dary Ducha św. w rodzinie. Procesja. 


