
 

Niedziela 31.07 kolekta na cele parafii. Będzie możliwość nabycia kalendarzy 
ojców Oblatów. Dochód przeznaczony jest na misje. 

——–—————————————————–———–—–—–——–—— 

I czwartek miesiąca Godzina św. i Koronka o 17:00. 

——–—————————————————–———–—–—–——–—— 

I piątek miesiąca, Msze św. o 7:00 i 18:00. Odwiedziny chorych z Komunią św. 
w domach od 8:00. 

——–—————————————————–———–—–—–——–—— 

Niedziela 07.08. Kolekta na cele diecezji i seminarium.  

——–—————————————————–———–—–—–——–—— 
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.  
W tym tygodniu prośba do pań z ul. Słonecznej: Beata Kurzeja, Krystyna Mań-
czyk, Daria Bonk, Aleksandra Firuta  

——–—————————————————–———–—–—–——–—— 

Sentencja, abp Alfons Nossol 

Dla chrześcijan bardzo ważne jest czytanie „Księgi nad księgami” czyli Pisma 
Świętego, ale prawda tam zawarta jest obecna również na kartach każdej dobrej 
książki. 

 

Na wesoło 

* Mamusiu, co to znaczy propaganda? – pyta się mały Jaś. To coś w rodzaju  
pochwał, które wygłasza twój ojciec na temat mojego starego płaszcza, gdy go 
proszę, aby mi kupił nowy. 
* Gdy pociąg ruszył żona westchnęła do męża: Ach, gdyby tu było nasze pianin. 
Co za głupstwa przychodzą ci do głowy? To nie głupstwa. Na pianinie zostawi-
łam bilety. 

* Do bram piekielnych puka człowiek. Otwiera mu diabeł. Czy jesteś nowym 
mieszkańcem? Nie, chciałbym tylko wejść na chwilę, by spotkać się z moimi 
dłużnikami. A skąd wiesz, że tu są? Bo zawsze, ilekroć zwracałem się o zwrot 
pieniędzy, mówili: „Idź do diabła!” 

* W trakcie przedświątecznego rozgardiaszu, gdy głowa dorosłych i dzieci zajęta 
jest milionem ważnych i mniej ważnych spraw, synek zagaduje ojca: Tato, tato 
słyszałem, że Twój tata był głupi! - Chyba Twój! 
 

Z nauczania pasterzy diecezji opolskiej, abp Alfons Nossol 

Dzięki lekturze dobrej książki człowiek może lepiej zrozumieć świat, może głę-
biej zrozumieć samego siebie i ubogacić swoje życie doświadczeniami innych. 
Dobra książka otwiera też drogę do drugiego człowieka, zrozumienia jego pro-
blemów i daje wskazówki, w jaki sposób można przyjść mu skutecznie z pomo-
cą. Wreszcie gdy ukazuje ona jakiś aspekt prawdy, prowadzi człowieka do Boga, 
do odkrycia jego tajemnicy, bo „im bardziej dusza ludzka się rozprzestrzenia, 
tym większy staje się Bóg” (A. Asnyk). Dobra książka jest drogą do „Księgi  
życia” albo „drogą do nieba”, jak wskazuje na to nazwa modlitewnika używane-
go w naszej diecezji od ponad stu lat. 

  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 
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Niedziela 24.07. XVII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie, łaski dla  
Krystyny z ok. 80 r. urodzin o Boże bł. w rodzinie 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 

10:00 Za + Marię Banach w miesiąc po śmierci 

16:00 Nabożeństwo i błogosławieństwo pojazdów 

17:00 Za ++ syna Waldemara, męża , rodziców, teściów, siostrę, 3 braci, zięcia Jacka, pokr. z obu stron 

 

Poniedziałek 25.07. św. Jakuba Apostoła, święto 

  8:00 Za + Gintra Koza - zam. od sąsiadów 

 

Wtorek 26.07. św. Anny, patronki diecezji opolskiej, uroczystość 

18:00 W intencji żyjących i zmarłych mieszkańców Bendawic 

 

Środa 27.07.  

17:00 Za ++ rodziców Annę i Wilhelma, męża Józefa, 2 synów, teściów, brata Georga i Wilhelma oraz 
pokr. 

 

Czwartek 28.07. 

17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ męża i ojca Otto, syna Lucjana, rodziców, teściów, siostry, braci, bratową, siostrzeńca, szwa-
gierki, szwagrów i pokr. 

 

Piątek 29.07.  

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ syna i ojca Andrzeja, męża i ojca Marcina, rodziców Annę i Jana, brata Huberta, szwagra  
Eryka, wnuka Mateusza, pokr. i dusze w czysćcu 

 

Sobota 30.07. 

  8:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Jana w r. śmierci, męża Reinholda, teściów Waleskę i Franciszka, braci 
Eryka i Józefa, o. Krystiana, bratanków Teresę i Jana oraz dziadków z obu stron 

15:00 Nabożeństwo 

18:00 Za + Krzysztofa Muc w 1 r. śmierci ++ rodziców i rodzeństwo 

 

Niedziela 31.07. XVIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 …………………………... 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 

10:00 Za ++ rodziców Martę i Wilhelma, męża Józefa, 3 braci, 2 bratowe, szwagra, zięcia Józefa,  
++ z rodziny 

16:30 Nieszpory 

17:00 O Boże bł. wst. NSM łaski i zdrowie w intencji mieszkańców IV ołtarz na Boże Ciało. 
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tel: 77 4611167 
e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl 

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

PayPalparafia.kolonowskie@wp.pl 

od 24.07. do 31.07. 2022 
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W  OKRESIE  WAKACYJNYM  GAZETKA  W  WERSJI  PAPIEROWEJ   

UKAZUJE  SIĘ  NA  DWA  TYGODNIE  

 
Niedziela 24.07. Kolekta na cele parafii. O 16:00 Błogosławieństwo pojazdów, złożone 
ofiary przeznaczone będą na wsparcie misjonarzy. 

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

W sobotę Adoracja Najśw. Sakramentu, która odbywa się każdego dnia w innej parafii 
naszej diecezji. Początek Adoracji po Mszy św. o godzinie 8:00, zakończenie  Nabo-
żeństwem o 15:00. Zachęcamy i zapraszamy do nawiedzenia świątyni i indywidualnej, 
w ciszy Adoracji Pana Jezusa. Nie będzie Nabożeństwa Maryjnego. 

——–—–—–———–—–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–—— 
Niedziela 31.07 kolekta na cele parafii. Będzie możliwość nabycia kalendarzy ojców 
Oblatów. Dochód przeznaczony jest na misje prowadzone przez zgromadzenie ojców 
Oblatów. 

——–—–—–———–—–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–—— 
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać. W tym 
tygodniu prośba do pań z ul. Pluderskiej: Anna Janus, Marzena Richter oraz  
z ul. Słonecznej: Anna Dandyk, Anna Wydra 

——–—–—–———–—–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–—— 
Do nabycia: Gość Niedzielny  

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

Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, wykonane prace. Podziękowanie wszystkim 
pielgrzymom śladami św. Pawła i starożytnej Grecji za każdy dzień, modlitwę, spotka-
nie, trud, za tworzoną atmosferę.  Za pamięć i modlitwy za Nas pielgrzymów, które 
były w naszej świątyni i Waszych domach 

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

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

Zapowiedzi przedślubne: 1 i 2 Paulina Szydłowska zam. Kolonowskie i Marek Szaton 
zam. Kielcza. 

——–—–—–———–—–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–—— 
Opowiadanie 

Pewnemu chłopcu śniło się, że wszedł do ogromnego sklepu, w którym za ladą stał 
anioł. Co tutaj sprzedajecie? - zapytał chłopiec. Wszystko, czego pan sobie życzy - 
odparł uprzejmie anioł. Chłopiec zaczął wymieniać: Chciałbym zakończenia wszyst-
kich wojen na całym świecie, więcej sprawiedliwości dla wykorzystywanych, toleran-
cji i życzliwości dla obcych, więcej miłości w rodzinach, pracy dla bezrobotnych, głęb-
szego poczucia wspólnoty w Kościele i... i… Anioł przerwał: Przykro mi, proszę pana, 
ale widocznie źle mnie pan zrozumiał. My nie sprzedajemy owoców, lecz jedynie  
nasiona. Jedna z przypowieści Jezusa zaczyna się tak: ”Królestwo Niebieskie jest po-
dobne do człowieka, który posiadał dobre nasienie na swej roli...” Ziarno zawsze jest  
początkiem. Małym, często trudnym do zauważenia, początkiem. Sam Bóg zstąpił na 
ziemię jak ziarno, zaczyn, malutki młody pęd. Ziarno to cud. Nawet największe, najpo-
tężniejsze drzewo bierze swój początek z małego nasionka. Twoja dusza jest ogrodem, 
w którym zostały zasiane ogromne dzieła i najważniejsze wartości. Czy pozwolisz im 
wyrosnąć? 

 
 

 

 

Niedziela 31.07. XVIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 ………………………... 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 

10:00 Za ++ rodziców Martę i Wilhelma, męża Józefa, 3 braci, 2 bratowe, szwagra, zięcia Józefa,  
++ z rodziny 

16:30 Nieszpory 

17:00 O Boże bł. wst. NSM łaski i zdrowie w intencji mieszkańców z IV ołtarza Bożego Ciała 

 

Poniedziałek 01.08.  

 8:00 ………………………...  

 

Wtorek 02.08.  

18:00 O szczęście wieczne dla ++ Józefa Szmyt z ok. urodzin, ojca Józefa Skopek, teściów,  
++  z rodzin Szmyt i Skopek 

 

Środa 03.08.  

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie, łaski  
w rodzinie Daniela i Teresy z ok. rocznicy ślubu 

 

I Czwartek 04.08. św. Jana Marii Vianneya, prezbitera, wsp. 

17:00 Godzina św. i Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za + Alojzego w 5 r. śmierci 

 

I Piątek 05.07.  

  7:00 W int. chorych, seniorów 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ matkę Martę w r. śmierci, ojca Piotra, rodzeństwo, rodziców Annę i Andrzeja, brata 
Ernesta, Irenę i Emila, zięcia Krzysztofa, dziadków i dusze opuszczone 

 

I Sobota 06.08. Przemienienie Pańskie, święto 

  8:00 W int. wynagradzającej NSM za grzechy i bluźnierstwa świata i nasze 

14:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie, łaski  świa-
tło Ducha św. dla Marcela z ok. 18 r. urodzin 

15:00 Chrzest: Pola Wiktoria Prus, Zofia Zuzanna Sawczuk. Roczek: Maksymilian Patryk Kruk 

17:00 Różaniec i Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ matkę Anielę, ojca Jana, dziadków i pokr. 
 

Niedziela 07.08. XIX zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie, łaski, dary 
Ducha św. w rodzinach dzieci 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie, łaski z ok. 
rocznicy ślubu Aleksandry i Roberta 

16:30 Nieszpory 

17:00 O Boże bł. wst. NSM dary Ducha św. dla Pascala oraz o wiarę, nadzieję, miłość w rodzinie 

od 31.07. do 07.08. 2022 r. 


