
 

Dzisiaj 03.07. kolekta na cele diecezji i seminarium. Na Górze św. Anny Pielgrzym-

ka dzieci. 

——–—–—–———–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–— 

W czwartek o 17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia o nowe powołania  
kapłańskie i zakonne. W piątek o 17:30 Różaniec za młode pokolenie. W sobotę  
o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. W niedzielę o 9:30 Godzinki ku czci NMP. 

——–—–—–———–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–— 

Niedziela 10.07. kolekta na cele parafii. 

——–—–—–———–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–— 

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.  
W tym tygodniu prośba do pań z ul. Pluderskiej: Sylwia Szampera, Dorota Bere-
ziuk, Zuzanna Tokarz, Gerarda Klisz 

——–—–—–———–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–— 

W poniedziałek 25.07. o godz. 15.30 z parkingu przy kościele, wyjazd na Odpust 
św. Anny do Olesna. Zapisy w zakrystii. 

——–—–—–———–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–— 

Na wyjazd do Zakopanego w październiku nie ma wolnych miejsc. 

——–—–—–———–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–— 

Intencja papieska na miesiąc lipiec: Aby mądrość i doświadczenie osób starszych, 
którzy są korzeniami i pamięcią narodu pomagały najmłodszym patrzeć w przy-
szłość z nadzieja i odpowiedzialnością. 

Intencja parafialna: Za wszystkich wypoczywających na wakacjach i urlopach, aby 
nie zapominali o Panu Bogu. 

——–—–—–———–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–— 

Bóg zapłać wszystkim, którzy w różny sposób dbają o kształt naszej parafii. Anga-
żują się. Dziękuję za Obecność, modlitwy, udział. Za dbanie o wygląd naszej  świą-
tyni i terenu placu kościelnego. Za zamawianie Intencji mszalnych. 

——–—–—–———–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–— 

U księdza Piotra do piątku 01.07. można zamawiać Intencje Mszalne, które mogą 
być odprawione w czasie: 

− pielgrzymki do Grecji w dniach od 02 do 13 lipca  

− pielgrzymki Camino, którą idziemy w 4 osoby z Porto do Santiago, w dniach od  
16 do 29 lipca 

——–—–—–———–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–— 

Trwa kolejny duży remont, wymiana okien w klasztorze oraz malowanie całego 
wnętrza  klasztoru. 

——–—–—–———–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–— 

W lipcu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

03.07. Róża   8 p. Brygida Mrocheń 

10.07. Róża   9 p. Maria Kruk 

17.07. Róża 10 p. Brygida Lepka 

24.07. Róża 11 p. Krystyna Swoboda 

31.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann 

  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

26 (1484) 26.06.–10.07.2022 r. 

 

 

 

Niedziela 26.06. Odpust 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ kapłanów 

11:00 1. Za parafian 

 2. W int. udających się na pielgrzymkę do Grecji o Bożą opiekę, błogosławieństwo i bezpieczeństwo 

16:00 Nieszpory 

17:00 Za ++ męża i ojca Ewalda, syna Waldemara, rodziców, teściów, siostrę, 3 braci, zięcia Jacka, z rodziny 
z obu stron 

 

Poniedziałek 27.06.  

18:00 Za zmarłych      Procesja na cmentarz 

 

Wtorek 28.06. św. Ireneusza, biskupa, męczennika, wsp. 

18:00 Za + Helenę Kowalska - zam. od współpracowników firmy Izostal 

 

Środa 29.06. św. Apostołów Piotra i Pawła, uroczystość 

  8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM i apostołów św. Piotra i Pawła  
o opiekę, zdrowie, łaski dla Marii z ok. urodzin oraz o boże bł. w rodzinie  

17:00 Za ++ syna i brata z ok. urodzin, ojca  i pokr. 

 

Czwartek 30.06. 

17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

18:00 O szczęście wieczne dla ++ męża, ojca, dziadka Henryka w r. śmierci, pokr. i dusze opuszczone 

 

I Piątek  01.07. 

  7:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo za wst. NSJ i NSM o opiekę, 
zdrowie, dary Ducha Świętego oraz o błogosławieństwo w rodzinie córki (j. niemiecki) 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 1. Za + matkę Hildegardę Mocny w r. urodzin i r. śmierci, ojca Edmunda i pokr. 

 2. Za + Helmuta Krupka w miesiąc po śmierci 

 

I Sobota 02.07.  

  8:00 Do NSM jako wynagrodzenie i zadośćuczynienie za grzechy  świata całego i każdego z nas 

17:00 Różaniec wynagradzający i Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP o opiekę, zdrowie, łaski w rodzinie  

 

Niedziela 03.07. XIV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, łaski dla  
Elisabeth Spallek oraz za ++ męża Georga, rodziców i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 

10:00 Za ++ rodziców Pawła Guzy, Pawła Malik, Marię Guzy, Otylię Malik bacie z obu stron 

16:30 Nieszpory 

17:00 Za + syna Patryka w r. śmierci, ++ z rodziny 
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W  OKRESIE  WAKACYJNYM  GAZETKA  W  WERSJI  PAPIEROWEJ BĘDZIE  
UKAZYWAŁA  SIĘ  NA  DWA  TYGODNIE  

 

Dziś 26.06. Odpust ku czci NSNMP. Msze św. 7:30, 11:00, 17:00. Nieszpory o 16:00. 
Sumistą i kazanie wygłosi ks. prymicjant, po każdej Mszy błogosławieństwo prymicyj-
ne. Kolekta na cele parafii. Na Górze św. Anny w ramach dorocznej pielgrzymki męż-
czyzn i młodzieńców, o 10.00 sprawowana będzie Eucharystia połączona z aktem  
zawierzenia Bogu rodzin naszej diecezji. Wyjazd rowerzystów o 6:30 zbiórka i modli-
twa w kościele. Z racji Odpustu wracając indywidualne nawiedzenie świątyni. 

——–—–—–———–—–—–————————–——–—–——–—–——–—— 

W poniedziałek spływ kajakowy (o 10:00 na Amazonce) dla ministrantów i marianek 
(można się zapisywać u ks. Piotra do Mszy św. Odpustowej o godzinie 11:00). O 18:00 
Msza św. za naszych zmarłych, po Procesja na cmentarz. 

——–—–—–———–—–—–————————–——–—–——–—–——–—— 

We wtorek 28.06. minie dokładnie 50 lat od erygowania Diecezji Opolskiej. Tego dnia 
o godz. 18.30 w katedrze opolskiej sprawowana będzie uroczysta Msza św. pod prze-
wodnictwem biskupa Jana Kopca i biskupa Andrzeja Czaji.  

——–—–—–———–—–—–————————–——–—–——–—–——–—— 

W środę uroczystość Apostołów św. Piotra i Pawła, Msze św. o 8:00 i 17:00. Kolekta 
na cele Stolicy Apostolskiej. Po każdej Mszy św. można załatwiać sprawy kancelaryj-
ne oraz zapisywać Intencje Mszalne. 

——–—–—–———–—–—–————————–——–—–——–—–——–—— 

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

——–—–—–———–—–—–————————–——–—–——–—–——–—— 

I sobota miesiąca Różaniec i Nabożeństwo o 17:00 
——–—–—–———–—–—–————————–——–—–——–—–——–—— 

Niedziela 03.07 kolekta na cele diecezji i seminarium. 

——–—–—–———–—–—–————————–——–—–——–—–——–—— 

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.  
W tym tygodniu prośba do pań z ul. Pluderskiej: Marta Żołnowska, Jolanta Abram-
czuk, Katarzyna Dłubis, Zuzanna Koprek 

——–—–—–———–—–—–————————–——–—–——–—–——–—— 
Do nabycia: Gość Niedzielny oraz na osobnym stoliku różne książki oraz Błogosła-
wieństwo domu (magnes) i 10 Różańca (ceny są podane, pieniądze wrzucać do skar-
bonki. 

——–—–—–———–—–—–————————–——–—–——–—–——–—— 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane w kościele, kancelarii oraz wpłacane na konto 
parafii. Za modlitwy, wykonane prace. Za przygotowanie świątyni na uroczystość  
odpustową.  

Dziękuję za każdą modlitwę w mojej intencji, okazywaną życzliwość, dobre słowa  
i życzenia. 

——–—–—–———–—–—–————————–——–—–——–—–——–—— 

W sobotę nad ranem o 3:30 Msza św. w int. pielgrzymki i pielgrzymów, ok. 4:00  
wyjazd - kierunek Grecja. 

 
 

 

 

Niedziela 03.07. XIV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, 
łaski dla Elisabeth Spallek oraz za ++ męża Georga, rodziców i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 

10:00 Za ++ rodziców Pawła Guzy, Pawła Malik, Marię Guzy, Otylię Malik bacie z obu stron  

16:30 Nieszpory 

17:00 Za + syna Patryka w r. śmierci, ++ z rodziny 

 

Poniedziałek 04.07.  

 8:00 Za + męża, ojca, dziadka Herberta w 5 r. śmierci 

 

Wtorek 05.07.  

18:00 Za + Huberta Smandzich  1 r. śmierci 

 

Środa 06.07. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, wsp. 

12:00 Za ++ z rodzin Niesłony, Giemza  

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, 
łaski w rodzinie Marty i Krzysztofa 

 

Czwartek 07.07. 

17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ matkę, babcię Elfrydę w 6 r. śmierci, ojca Sebastiana w 5 r. śmierci i pokr.  

 

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

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ rodziców Łucję i Teodora, brata, teściów Ritę i Augustyna, szwagra Jana, dziad-
ków i pokr. 

 

Sobota 09.07.  

  8:00 Za ++ męża, ojca Reinholda w r. śmierci, jego rodziców Waleskę i Franciszka, Gertru-
dę i Jana, o. Krystiana, 2 braci, pokr. i dusze opuszczone 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża, ojca Józefa w 17 r. śmierci, jego ojca Joachima, 
brata Rudolfa i pokr. 

 

Niedziela 10.07. XV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ siostrę Hildegardę w r. śmierci, męża Johana, Józefa, dziadków i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 

10:00 Do Bożej Op. za wst. św. Jana Pawła II w intencji wszystkich emigrantów 

16:30 Nieszpory 

17:00 Za ++ rodziców Dorotę i Ernesta Meinel, dziadków z obu stron i pokr. 

od 03.07. do 10.07. 2022 r. 


