Niedziela 14.08. kolekta na cele naszej parafii.
——–—–—–————————–———–—–—–——–—————–——
W poniedziałek uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. o 8:00 i 10:00.
Podczas każdej Mszy św. błogosławieństwo kwiatów i ziół. Kolekta na cele dobroczynne parafii. Przed Mszami nasz parafialny Caritas będzie rozprowadzał bukiety kwiatów.
——–—–—–————————–———–—–—–——–—————–——
Od środy wieczorem do czwartku rano gościmy pielgrzymów.
W środę wieczorem Nabożeństwo, w czwartek o 7:00 Msza św.
——–—–—–————————–———–—–—–——–—————–——
Niedziela 21.08. kolekta na cele parafii. Nie będzie Nabożeństwa.
——–—–—–————————–———–—–—–——–—————–——
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.
W tym tygodniu prośba do pań z ul. Słonecznej: Agnieszka Klysek, z ul. Klonowej: Anna Świerczok, Joanna Pietrzela, z ul. Nowej: Monika Szolc
——–—–—–————————–———–—–—–——–—————–——
Sprawy kancelaryjne oraz zapisywanie Intencji Mszalnych:
w piątek (19.08.) - 17:00 - 18:00; w sobotę (20.08.) - 8:30 - 9:00
——–—–—–————————–———–—–—–——–—————–——
Bóg zapłać za Waszą obecność przy Kościele, przy parafii. Za ofiary składane na
rzecz misji, parafii, dobroczynne. Za dbałość o sprawy parafii: wszelką pomoc dla
ks. proboszcza, sprzątanie magazynu, mycie salek. Prace przy świątyni i na placu
kościelnym. Zamawiane Intencje Mszalne. Za wszelką służbę i posługę liturgiczną. Za pielgrzymowanie na Górę św. Anny i do Olesna. Za każde dobre słowo
powiedziane i napisane. Za ofiarowane modlitwy.
——–—–—–————————–———–—–—–——–—————–——
ZAPRASZAMY na Mały Festyn / Duże Spotkanie
W niedzielę 21 sierpnia, od godziny 15:00 do późnego wieczoru. Grupa naszych
Marianek wraz z rodzinami i przyjaciółmi zapraszają do Ogrodów Plebanii.
Będzie Ciasto Kołacz Kawa Grill Napoje,
wyciskany Sok z pomarańczy
Konkursy Gry Zabawy Kiermasz Wspólny Śpiew.
Na zakończenie Film w „plenerowym kinie”.
Radość, Rozmowy, Spotkanie
——–—–—–————————–———–—–—–——–—————–——
Sentencja: bp Andrzej Czaja - Najtrudniej się zdecydować i wybrać. Dlatego nie
myślcie o trudnościach. Zważcie raczej, jak pielgrzymi trud za każdym razem
wspaniale owocuje – przemianą, pokojem i radością serca, których świat dać nie
może!
——–—–—–————————–———–—–—–——–—————–——
Na facebook - Piotr Bekierz, podzieliłem się refleksjami oraz zdjęciami z szlaku
Camino 2022 Leon - Santiago. Za Obecność przy Nas, za duchowe wsparcie
i towarzyszenie Nam - Dziękujemy.

www.parafia-kolonowskie.pl
tel: 77 4611167
e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl
konto: BS o. Kolonowskie
28 8909 1016 2001 0006 5852 0001
PayPalparafia.kolonowskie@wp.pl

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
29 (1487) 07.08.–21.08.2022 r.

od 07.08. do 14.08. 2022
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
Poniedziałek 08.08. św. Dominika, prezbitera, wsp.
8:00 ………………………….
Wtorek 09.08. św. Benedykty od krzyża, patronki Europy, święto
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie w rodzinie z ok. 5 r.
ślubu
Środa 10.08. św. Wawrzyńca, męczennika, wsp.
17:00 Za ++ rodziców Annę, Alfreda, Piotra, męża Gerharda, teściów Annę i Jana, dziadków Gertrudę i Piotra,
szwagrów, szwagierkę, ciocie, wujków, pokr. dusze opuszczone
Czwartek 11.08. św. Klary, dziewicy, wsp.
17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ ciocię Klarę Rychter, matkę Florentynę Adamczyk, dziadków Michała, Marię, wujostwo Franciszkę,
Richarda Skop, Tomasza, Wandę, Stefana, Helenę, wujka Teodora, kuzynów ++ z rodzin Wodarczyk,
Kwas
Piątek 12.08.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ dziadków Marię Czupała w r. śmierci, zaginionego Karola, rodziców Hildegardę i Ewalda, ++ pokr.

Sobota 13.08.
8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP o opiekę, zdrowie w rodzinie Janiny
i Dawida z ok. 15 r. ślubu o dary Ducha św. dla dzieci
18:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Eryka Kluba w 2 r. śmierci, rodziców z obu stron
18:45 Nabożeństwo Fatimskie
Niedziela 14.08. XX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie dla Marii z ok. urodzin, o Bożą opiekę dla dzieci z rodzinami
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 w rodzinie Jesiki
i Jacka o opiekę Aniołów Stróżów dla dzieci
16:30 Nieszpory
17:00 …………………………………………...

Niedziela 07.08. Kolekta na cele diecezji i seminarium. Nieszpory o 16:30.
——–——————–————————————————————–——
W sobotę kolejne Czuwanie Fatimskie. Początek po Mszy św. wieczornej o 18:45.
Można przynosić Intencje modlitewne. Nie będzie Nabożeństwa Maryjnego przed
Mszą św.
——–——————–————————————————————–——
Niedziela 14.08. kolekta na cele naszej parafii.
——–——————–————————————————————–——
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać. W tym
tygodniu prośba do pań z ul. Słonecznej: Urszula Zajonc, Eugenia Pluta, Renata Muc,
Aneta Brockhuis.
——–——————–————————————————————–——
Zapraszamy do podjęcia abstynencji w miesiącu sierpniu. Podjęcia dla siebie lub za
Kogoś.
——–——————–————————————————————–——
Zachęcamy do udziału w pielgrzymkach Opolskiej pieszej na Jasną Górę oraz naszej
parafialnej na Górę św. Anny.
Szczegóły zapisów na pielgrzymkę opolską są umieszczone w gablotce. Natomiast
zapisy osób, które pragną nocować w domu pielgrzyma na Górze św. Anny podczas
naszej pielgrzymki są w zakrystii
——–——————–————————————————————–——
Zachęcamy do przyjęcia i użyczenia gościny w swoich domach pielgrzymom z pielgrzymki opolskiej, z grupy nyskiej, którzy będą u Nas z środy na czwartek, 17 na 18
sierpnia
——–——————–————————————————————–——
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość
——–——————–————————————————————–——
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, wykonane prace. Dziękujemy za modlitwę,
życzliwość, pamięć podczas pielgrzymowania do Grecji oraz Camino.
——–——————–————————————————————–——
Zapowiedzi przedślubne: 3 Paulina Szydłowska zam. Kolonowskie i Marek Szaton
zam. Kielcza.
——–——————–————————————————————–——
W sierpniu następujące Róże Różańcowe prosimy do prowadzenia modlitwy:
07.08. Róża 1 p. Teresa Obst
14.08. Róża 2 p. Anna Bock
21.08. Róża 3 p. Katarzyna Budnik
28.08. Róża 4 p. Irena Czupała
——–——————–————————————————————–——
Intencja papieska: Aby mali i średni przedsiębiorcy, dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności
w służbie społeczności, w których żyją.
Intencja parafialna: O siły, moc i mądrych przewodników dla osób uzależnionych.
W intencji rolników. Za wszystkich, którzy w sierpniu podejmą trud pielgrzymowania.

od 14.08. do 21.08. 2022 r.
Niedziela 14.08. XX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie dla Marii z ok.
urodzin, o Bożą opiekę dla dzieci z rodzinami
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 w rodzinie
Jesiki i Jacka o opiekę Aniołów Stróżów dla dzieci
16:30 Nieszpory
17:00 …………………………………………...
Poniedziałek 15.08. Wniebowzięcie NMP
7:30 Różaniec
8:00 W int. żyjących i zmarłych członków Parafialnej Rodziny Różańcowej
10:00 Za ++ Annę Romańczuk w r. śmierci, rodziców Agnieszkę i Antoniego, teściów Władysławę
i Aleksandra ++ z rodzin Gomoła i Romańczuk
14:30 Msza św. i ślub Anna Ciongawa i Adrian Rogula
Wtorek 16.08.
18:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Franciszka, braci Alfreda i Leopolda, bratową Gertrudę, dziadków
i pokr.
Środa 17.08. św. Jacka, prezbitera, wsp.
17:00 Za ++ matkę w r. śmierci, ojca, brata, teściów i pokr.
Czwartek 18.08.
7:00 Za ++ męża Krzysztofa Zajonc, wnuka Mateusza, Franciszkę i Jana Lisok, rodziców Alojzego
i Franciszkę Mlynek, teściów Augustyna i Martę Zajonc, Hildegardę i Ludwika Pękala, Franciszka
Woźniak, Marię i Karola Miosga, Franca Frania, brata Waltra Mlynek, Emila i Annę Mlynek, Ritę
i Ewalda Puzik, Martę i Ernesta Janys z synem Norbertem, Eleonorę i Piotra Dyla, Marię i Ryszarda
Bednarek, Adolfa Zajonc
Piątek 19.08.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Marię i Jana Banach, Marcina, rodziców, teściów, rodzeństwo i pokr. z obu stron
Sobota 20.08. Przemienienie Pańskie, święto
8:00 Za ++ babcię Katarzynę w r. śmierci, dziadka Piotra, rodziców Hildegardę i Tadeusza, ++ z rodzin
Szaton, Szydłowski, Obst
14:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie, łaski dla Heleny
Mańka z ok. 70 r. urodzin
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ matkę i żonę Erykę Woźnica w 4 r. śmierci, ++ pokr.
Niedziela 21.08. XXI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 O radość życia wiecznego dla ++ matki Róży w r. urodzin, ojca Franciszka, rodziców Urszulę
i Jerzego oraz pokr.
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP
10:00 Za ++ matkę Elżbietę Leja w r. urodzin, ojca Pawła
17:00 Z podziękowaniem za dar i łaskę pielgrzymowania do Grecji i na Camino.

