
 

Piątek 09.07.  
17:30 Różaniec za młode pokolenie 
18:00 Za + Pawła Zuber w miesiąc po śmierci 
 

Sobota 10.07.  
  8:00 Za ++ męża i ojca Reinholda w r. śmierci, jego rodziców Helenę i Franciszka, 

rodziców Gertrudę i Jana, o. Krystina, 2 braci pokr. i dusze opuszczone 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 
18:00 O radość wieczną dla ++ męża i ojca Józefa Świerc w 16 r. śmierci oraz pokr. 
 

Niedziela 11.07. XV zwykła 
  7:00  Różaniec 

  7:30 …………………………….. 
  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Magdalenę z ok. 90 r. urodzin oraz ++ rodziców 
16:30 Nieszpory 
17:00 Za ++ męża Henryka w r. śmierci, rodziców, teściów, dziadków i pokr. 

 
Dziś (04.07.) kolekta na cele diecezji i seminarium. 

—————————–————–——————–——–————— 
W poniedziałek wyjazd busem do Zakopanego. Zbiórka o 4:15 na parkingu.  
Koszt 40 zł. Powrót ok. 23:00. 

—————————–————–——————–——–—————————— 
W niedzielę (11.07) koleta na cele parafii 

—————————–————–——————–——–—————————— 
Do sprzątania kościoła w nadchodzącym tygodniu prośba do pań z ul. Długiej: Sabina 
Dudarewicz, Irena Urbańczyk, Mirela Koprek. 

—————————–————–——————–——–—————————— 
W poniedziałek 26 lipca wyjazd na Odpust św. Anny do Olesna, organizowany przez 
nasz Caritas. Zapisy i szczegóły w zakrystii i u p. Sabiny Owsiak 

 
Opowiadanie 
Stary, prawie niewidomy mężczyzna, wspierając się na lasce, pokuśtykał do mędrca, 
aby poprosić go o radę. Ponieważ niedowidział i ogromnie cicho mówił, podszedł do 
niego bardzo blisko i – nie zauważając tego – postawił ostry koniec swojej laski na jego 
bosej stopie. Mędrcowi z bólu napłynęły do oczu łzy, nie wykonał jednak żadnego 
gwałtownego ruchu i nie wydał z siebie najmniejszego jęku. Im dłużej starzec mówił, 
poruszając się przy tym w tę i we w tę, tym głębiej szpic laski wbijał się w stopę mędr-
ca, tak że zaczęła się z niej sączyć krew. Mędrzec był coraz bledszy, ale nie dał po so-
bie poznać, jak bardzo cierpi. Mówił wolno i uprzejmie, wielokrotnie pytał, czy starzec 
wszystko dobrze zrozumiał, a na pożegnanie położył mu w geście uspokojenia dłoń na 
ramieniu, lecz kiedy wreszcie wśród wielu ukłonów starzec się pożegnał, mędrzec padł 
zemdlony na ziemię. Odzyskawszy świadomość, zobaczył, że jego stopa była schludnie 
zabandażowana, a wokół niego stali zgromadzeni uczniowie, ogromnie zaciekawieni 
całym zajściem. Naturalnie, pragnęli się dowiedzieć, dlaczego nie zwrócił starcowi 
uwagi. Nie chciałem pomnażać jego wielkich utrapień jeszcze i o to, że jest nieuważny 
– odpowiedział mistrz. 

  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

26 (1436) 27.06.–11.07.2021 r. 

Pięknych Bożych Bezpiecznych wakacji i urlopów 

W  lipcu sierpniu gazeta parafialna, w  wersji papierowej będzie wydawana na okres 2 
tygodni (prośba o jej zachowanie) 

 

 
 

Niedziela 27.06. XIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Marię w 1 r. śmierci, ojca Huberta, rodziców Gertrudę, Francisz-
ka i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ Julię Stryczek, rodziców Marię i Pawła Guzy 

16:00 Powitanie rowerzystów i Nabożeństwo ku czci NSPJ. 

17:00 W pewnej int. 
 

Poniedziałek 28.06. św. Ireneusza, bp. męczennika, wsp 

  7:00 Za ++ męża i ojca Henryka, rodziców, dziadków z obu stron, 2 braci Jerzego  
i Ewalda, ks. Konrada, dusze opuszczone 

 

Wtorek 29.06. Apostołów św. Piotra i Pawła, uroczystość 

  8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o Boże bł. 
opiekę i zdrowie na dalsze lata dla Elisabeth Spallek  z ok. urodzin oraz jej  
++ męża, rodziców i pokr. 

16:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o Boże bł. opie-
kę i zdrowie dla Marii Hornik  z ok. 85 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach 
dzieci 

18:00 Za ++ syna i brata Piotra z ok. urodzin oraz jego ojca Ewalda 

 

Środa 30.06. 

 7:00 ………………………………………….. 

17:00 O radość wieczną dla rodziców i siostry Elżbiety 

 

I Czwartek 01.07.  

14:00 Msza św. roczku: Jacek Piotr Kała 

17:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ brata Norberta w 10 r. śmierci, rodziców Krystynę i Ernesta oraz pokr. 

 
www.parafia-kolonowskie.pl 

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

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

od 27.06. do 04.07. 2021 r. 

mailto:parafia.kolonowskie@wp.pl


I Piątek 02.07.  

  7:00 ……………………………………… 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 W int. mieszkańców z ul. ks. Czerwionki stawiających II ołtarz na Boże Cia-
ło 

 

I Sobota 03.07.  

  8:00 ……………………………….. 

15:00 Msza św: roczek Franciszek Piotr Spałek; chrzest Antoni Szymon Kotowicz, 
Kamil Czupała, Kaja Anita Suchecka 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + syna Patryka w r. śmierci, ++ z rodziny 
 

Niedziela 04.07. XIV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 …………………………….. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o Boże bł. 
opiekę i zdrowie dla Krystyny oraz o Boże bł. w całej rodzinie 

 Chrzest: Szymon Mateusz Jaguś 

16:30 Nieszpory 

17:00 Za + męża, ojca dziadka Herberta w 4 r. śmierci 

 

Dziś (27.06.) Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00. Kolekta na cele parafii. Na Górze św. 
Anny pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców. Wyjazd rowerzystów o 6:30, powita-
nie ok. 16:00. 

—————————–————–——————–——–—————————— 

We wtorek uroczystość św. Piotra i Pawła. Kolekta na cele Stolicy Apostolskiej.  

—————————–————–——————–——–—————————— 

I czwartek miesiąca o 17:00 Godzina św. i Koronka o 18:00 Msza św. Dla zapisa-
nych spływ kajakowy. 

—————————–————–——————–——–—————————— 

I piątek miesiąca Msze św. o 7:00 - wystawienie Najśw. Sakramentu i 18:00. Od 
8:00 odwiedziny chorych w domach z Komunią św. 

—————————–————–——————–——–—————————— 

I sobota o 15:00 Msza św. roczku i chrzcielna. O 17:00 Nabożeństwo Maryjne. 

—————————–————–——————–——–—————————— 

Niedziela (04.07) kolekta na cele diecezji i seminarium. 

—————————–————–——————–——–—————————— 

W poniedziałek i środę wyjazd busem do Nysy (św. Jakub), Głębinowa (św. Rita), 
Prudnika (kard. Wyszyński). Msza św. o 7:00 i wyjazd. W Głębinowie możliwość 
zakupienia obiadu. Powrót ok. 19:00. (na wyjazd w poniedziałek jest jedno miejsce 
wolne). 

 

Do sprzątania kościoła w nadchodzącym tygodniu prośba do pań z ul. Długiej: Agnieszka 
Dudarewicz, Faustyna Dudarewicz, Jadwiga Grobarek 

—————————–————–——————–——–—————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny (wzmianka o spotkaniu ks. prałata W. Globisch w Kolo-
nowskiem i nowej książce). 

—————————–————–——————–——–—————————— 
Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary. Dziękujemy za każdą wpłatę na 
„fundusz cmentarny” za stawiane pomniki i miejsce na cmentarzu. 

—————————–————–——————–——–—————————— 

W lipcu prosimy  Róże Różańcowe do przewodniczenia w modlitwie: 

04.07. Róża11 p. Krystyna Swoboda 

11.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann 

18.07. Róża 1 p. Teresa Obst 

25.07. Róża 2 p. Anna Bock 

—————————–————–——————–——–—————————— 

Zapowiedź przedślubna 1/2 - Violetta Kasprzyk Chróścina i Adam Koj Kolonowskie 

 
 

 

 

Niedziela 04.07. XIV zwykła 
  7:00  Różaniec 

  7:30 …………………………….. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o Boże bł. opiekę 
i zdrowie dla Krystyny oraz o Boże bł. w całej rodzinie 

 Chrzest: Szymon Mateusz Jaguś  
16:30 Nieszpory 

17:00 Za + męża, ojca dziadka Herberta w 4 r. śmierci 

 

Poniedziałek 05.07. 
18:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców, rodzeństwo, dziadków, pokr. z obu 

stron 
 

Wtorek 06.07. bł. Marii Ledóchowskiej, wsp. 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o Boże bł. opie-
kę, siły  i zdrowie dla Elfrydy i  Tadeusza z ok. 67 r. ślubu oraz o Boże bł.  
w rodzinach dzieci 

 

Środa 07.07. 

17:00 Za ++ Sebastiana Zielonka w 4 r. śmierci, Elfrydę Gerlich w 5 r. śmierci,  
++ z pokr. Gerlich, Guzy, Zielonka 

 

Czwartek 08.07. św. Jana z Dukli, prezbitera, wsp 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za + Helenę Krupka—zam. od pracowników Nadleśnictwa Zawadzkie 

od 04.07. do 11.07. 2021 r. 


