
 

 

 

 

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. opie-
kę 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 

 

Poniedziałek 14.06.  

18:00 Za wszystkich zmarłych - Msza św. na cmentarzu 

 

Wtorek 15.06.  

18:00 Za ++ męża i ojca Joachima, synów Józefa i Rudolfa,  rodziców z obu stron 

 

Środa 16.06. 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł. opiekę  
i zdrowie światło Ducha św dla Kacpra Smyka z ok. 18 r. urodzin 

 

Czwartek 17.06. św. brata Alberta, zakonnika, wsp. 

  8:00 Z ok. r. urodzin oraz 47 r. profesji zakonnej w int. S. Macieji - zam. od rodziny Chrobak  
z Tymanowej 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ męża Herberta, rodziców, teściów, 2 braci, siostrę, zięcia Krystiana, wnuka Patryka, 
bratanka Józefa, 2 szwagierki, 3 szwagrów, ciocię Albinę oraz pokr.  z obu stron 

 

Piątek 18.06.  

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski za przeżyte lata z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP  
o Boże bł. opiekę i zdrowie na dalsze lata z ok. 90 r. urodzin matki Elżbiety oraz za + ojca  

20:00 Za ++ kapłanów 

 

Sobota 19.06.  

  8:00 Za + bratową Karinę Niestrój - Mąka 

13:00 Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł. opie-
kę i zdrowie z ok. 60 r. urodzin Renaty Knapik oraz o Boże bł. w całej rodzinie 

17:00 W intencji żyjących strażaków OSP Kolonowskie, ich rodzin o Boże bł. Opiekę, łaski i zdrowie 
oraz za zmarłych o życie wieczne 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł. opiekę  
i zdrowie światło Ducha św dla Małgorzaty Kruk z ok. 18 r. urodzin 

 

Niedziela 20.06. XII zwykła 

  7:00  Różaniec 

  7:30 …………………………. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 W int. ks. Piotra z ok. 35 r. święceń kapłańskich - zam. od Józefa Chrobak, sióstr karmelitanek 
i  sióstr Opatrzności Bożej 

16:30 Nabożeństwo ku czci NSPJ. 

17:00 …………………………. 

od 13.06. do 20.06. 2021 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

24 (1433) 13.06.–20.06.2021 r. 

Bogu za czas Misji, za kolejny Odpust w naszym życiu składamy Dziękczynienie, Wy-
rażamy Wdzięczność. Śpiewamy Hymn Uwielbienia. 

Ojcu Mirosławowi - Dziękujemy ! Niech Bóg Mu błogosławi ! 

Prosimy, aby ziarno Misji świętych rosło i przynosiło Owoce  
w naszym życiu. 

Informacje 

- Limity wiernych: w kościołach w obrzędach kultu religijnego od 13 czerwca może 
być zajęte 50% dostępnych miejsc siedzących i stojących, a od 26 czerwca – 75% 
tychże miejsc z zastrzeżeniem, że do tego limitu nie wlicza się osób w pełni zaszcze-
pionych. W praktyce oznacza to możliwość udziału wiernych w liturgii bez więk-
szych ograniczeń wewnątrz lub na zewnątrz kościoła. 
- Odwołana jest w całości dyspensa ogólna od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej 
i świątecznej.  W związku z nowym określeniem limitów udziału w celebracjach  
w kościołach bądź kaplicach, Biskup Opolski odwołuje w całości dyspensę ogólną 
od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej.   
- Biskup Opolski przywraca posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej  
wobec chorych. Od przyszłej niedzieli szafarze mogą pójść do domów z Komunią 
św. Dlatego prośba, aby do piątku zgłaszać u ks. Piotra lub któregoś z szafarzy chęt-
nych do odwiedzin z Komunią św. w niedziele w swoich domach. Bardzo zachęcamy 
do tego, aby chorzy mogli przyjąć Ciało Pana Jezusa 
- Nastąpi ograniczenie transmisji w Internecie. 
- Do końca sierpnia Sakrament Chrztu będzie udzielany w dowolnym terminie, na 
życzenie rodziny. Nauka przed chrztem będzie podczas zapisu chrztu w kancelarii. 
Zgłaszając Chrzest przynosimy akt urodzenia dziecka oraz dane rodziców  
i chrzestnych (adres, zawód, wiek, stan cywilny). Od września Chrzty będą udzielane 
w I sobotę miesiąca o 15:00, nauka przed chrztem będzie w ostatnią niedzielę miesią-
ca po Mszy św. o 10:00. 

———————————–——————— 
* Przeżywamy Rok św. Józefa i św. Jakuba. Zachęcam i Zapraszam do Peregrynacji 
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.  

* W Roku Jakubowym w Radio Doxa trwa cykl audycji „Drogi Jakubowe”.  
W każdą niedzielę o 15:45 (archiwalne do odsłuchania w zakładce Audycje - Drogi 
Jakubowe). W najbliższą niedzielę gościem będzie nasza parafianka, w kolejne rów-
nież osoby nam znane. Polecam ! 

 
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


Dwa  Opowiadania 

* Pewien głodny i bardzo zdenerwowany z tego powodu kogut, gorączkowo szukał 
czegoś do jedzenia. Dziobał wszędzie: pod kawałkami drewna, wśród liści, wokół 
kamieni i nawet pod nimi. Nagle się zatrzymał. Ujrzał przed sobą kamień zupełnie 
inny od pozostałych, błyszczący w szczególny sposób. Kogut zaczął wpatrywać się 
w to dziwne zjawisko. Wtedy zrozumiał. To nie był zwykły kamień. Wskazywał na 
to jego kształt, rozmiary i ten szczególny blask. Ludzie nazwaliby cię diamentem - 
mruknął głodny kogut - ale, zwykły czy niezwykły, dla mnie nie jesteś więcej wart 
niż ziarnko ryżu - stwierdził i odwrócił się, by dalej dziobać w poszukiwaniu jedze-
nia. Ci, którzy są zajęci szukaniem jedynie tego, co przyziemne, przechodzą obojęt-
nie obok cennych wartości, nawet jeśli je dostrzegają. Aby odkryć to, co się liczy  
naprawdę, trzeba chcieć to odnaleźć. 

 

* Wiele lat temu rzymska bazylika Santa Maria Maggiore była otoczona polami.  

A dźwięk jej dzwonów, zwłaszcza wieczorami, rozbrzmiewał bardzo daleko i zapra-
szał na modlitwę wszystkich mieszkańców domów rozsianych po okolicach.  

Z jednej takiej chaty wyszła pewnego dnia dziewczynka, Marysia, aby odwiedzić 
kilku krewnych mieszkających w szczerym polu. Marysia sądziła, że dobrze zna 
drogę, jednak gdy wkrótce zapadła noc, nie wiedziała, gdzie się znajduje i zagubiła 
się wśród ścieżek i dróg, nie mogąc odnaleźć drogi do domu. Po tym jak krążyła  
w miejscu bez skutku, gubiąc się jeszcze bardziej, usiadła na kamieniu i wybuchła 
rzewnym płaczem. Jednak nocą nikt nie przechodził tą drogą i nikt nie potrafił jej 
pomóc. Przypomniała sobie o Maryi i zaczęła recytować Zdrowaś Maryjo. Gdy do-
szła do słów „módl się za nami grzesznymi, teraz...”, usłyszała bicie dzwonu. 
Dźwięk się przedłużał, powtarzał się, jak natarczywy głos w nocy. Dziewczynka 
podążała za tym głosem i ścieżka za ścieżką znalazła się przed bazyliką Santa Maria 
Maggiore, skąd mogła już wrócić do domu. Od tej nocy, dzwon, który każdego wie-
czoru, o pierwszej w nocy, rozbrzmiewa przez kilka minut, nazwany został 
„Zagubiony” i przypomina dziewczynkę, która zagubiła się w rzymskiej wsi oraz 
wszystkich tych, którzy gubią się dzisiaj w miastach świata. Jezus dał nam swoją 
matkę, abyśmy, cokolwiek się nam przydarzy, byli pewni, że nigdy nas ona nie opu-
ści. 

 

Idą wakacje ….ale pomyśl jak od wrześnie ma wyglądać życie parafialne? Co zmie-
nić? Co poprawić? Jak Ty masz się mocniej zaangażować? Jak mają funkcjonować 
grupy parafialne? Które mają zostać? Powołać nowe? Jak najlepiej formować mło-
dych? Proszę o pomysły! Oby od września wymagać najpierw od siebie, a następnie 
od innych. Jak to uczynić, aby parafianin bardziej kochał swój Kościół kochał swoją 
parafię w konkretnym słowie, postawie, życiu itp. Jak tworzyć autentyczną wspól-
notę parafialną? Odwagi ! Odwagi ! Odwagi ! 

 

Sentencja: Nie odzyskacie dzisiejszego dnia ! 

 Świadomość śmierci pomaga nam żyć pełnią życia oraz obniża poczucie 
 lęk. 

 Wizerunek online bardzo często w niczym nie przypomina tego realnego. 

 

Dziś: 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. Kolekta na wsparcie dzieł misyjnych.  

—————————–————–——————–——–—————————— 

W poniedziałek Msza św. o 18:00 na naszym parafialnym cmentarzu. Za wszystkich 
zmarłych z naszych rodzin, parafian. 

—————————–————–——————–——–—————————— 

W środę Msza św. o 17:00, w czwartek o 8:00 i 18:00. 

—————————–————–——————–——–—————————— 

W piątek Msze św. o 18:00 i 20:00 - po Nocna Droga. Pójdziemy ok. 16 km. do  
Łazisk. Spod domu zabierzemy „Kamień z Intencją”. Wracając wrzucimy go do rze-
ki. 

—————————–————–——————–——–—————————— 
W przyszłą niedzielę Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00. Nabożeństwo do NSPJ o 16:30. 
Kolekta na cele parafii. Zapraszamy na dzień „Powrotu po roku do Soku i Gór”.  
Będzie po Mszach możliwość nabycia i napicia się wyciskanego - soku pomarańczo-
wego, nabycia i poczęstowania się - oscypkami z bacówki, nabycia i wygodnego cho-
dzenia - papuci z gór, nabycia i przytulenia się - owieczki. Stojąc w kolejce będzie 
można popatrzeć na Góry. Ewentualny zysk  będzie przeznaczony na realizację dusz-
pasterskich pomysłów wakacyjnych. 

—————————–————–——————–——–—————————— 

Sprawy kancelaryjne (Intencje Mszalne na drugą połowę 2021 roku, chrzty) można 
załatwić w poniedziałek w godzinach: 8:00 - 9:00 i 18:30 - 19:15 

—————————–————–——————–——–—————————— 

Do sprzątania kościoła w nadchodzącym tygodniu prośba do pań z ul. hr. Colonny: 
Dominika Leja, Anna Maniera, Katarzyna Kalisz. 

—————————–————–——————–——–—————————— 

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

—————————–————–——————–——–—————————— 

++ Odbyły się pogrzeby: śp. Paweł Zuber l. 86; Helena Krupka l. 73. Hildegarda 
Szydłowska l. 85. Wieczny odpoczynek…++ 

—————————–————–——————–——–—————————— 

Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary.  

—————————–————–——————–——–—————————— 

* Wyjazd Busem do Głębinowa (św. Rita), Nysy (św. Jakub), Prudnika (kard.  
Wyszyński) w dniu 28.06. (tu jest komplet). Drugi wyjazd w środę 30.06. można zapi-
sywać się  w zakrystii. 

* Na ten moment na wyjazd do Medzugorie - jest komplet. 

* Grupa parafian z s. Jurandą jedzie do Zakopanego, zapraszam do odwiedzenia ich  
i wycieczki po Górach na 1 dzień. Wyjazd 05 lipca, szczegóły i zapisy u ks Piotra. 

—————————–————–——————–——–—————————— 

Na 1 stronie Gazetki parę informacji przywracających „normalność” za którą tak  
tęskniliśmy. Dla wielu skończy się czas wymówki swego życia pandemią. Teraz na-
stąpi czas sprawdzenia siebie - okres pandemii zmienił mnie na lepsze czy na gor-
sze ? 


