
 

 

 

Niedziela 21.08. XXI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 O radość życia wiecznego dla ++ matki Róży w r. urodzin, ojca Franciszka, rodzi-
ców 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. 

 

Poniedziałek 22.08. NMP Królowej, wsp. 

  8:00 Za ++ rodziców Annemarie i Alfonsa Knoll, Joachima i Elżbietę Knoll, Annę  
i Wincenta Knoll oraz pokr. 

 

Wtorek 23.08.  

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP opiekę, zdro-
wie, łaski dla Małgorzaty i Piotra z ok. 10 r. ślubu 

 

Środa 24.08. św. Bartłomieja Ap, święto 

17:00 O radość wieczną dla ++ ojca Huberta, matki Jadwigi, siostry Urszuli i pokr. 

 

Czwartek 25.08. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ Gertrudę w 2 r. śmierci, jej męża Pawła, dziadków z obu stron 

 

Piątek 26.08.  

  7:00 W intencjach parafii i pielgrzymów 

18:00 Różaniec 

 

Sobota 27.08.  

  8:00 Za ++ męża, rodziców, teściów, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu 

16:00 - 18:00 Adoracja 

18:00 O Boże bł. opiekę i zdrowie dla Stanisławy i Stanisława 

 

Niedziela 28.08. XXII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP opiekę, zdro-
wie, łaski dla Krzysztofa i Krystyny z ok. 15 r. ślubu, w int. Oliwiera w10 r. urodzin 
oraz o Boże bł. w całej rodzinie 

 2. …………………………………. 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP opiekę, zdro-
wie, łaski w rodzinach Grabowski i Dyla Chrzest: Sonia Maja Grabowska, Marie 
Christine Dyla 

15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze do Jezusa Miłosiernego za wst NSM o 
opiekę, zdrowie dla Róży Rulof z ok. 75 r. urodzin, oraz o Boże bł. w rodzinach córek 

17:00 ……………………………………. 

od 21.08. do 28.08. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

30 (1488) 21.08.–28.08.2022 r. 

Rozpoczynam 12 rok posługi w parafii NSM. W Biblii liczby 7,12 mają wyjąt-
kowy sens. Jaki będzie rok 12,następna godzina nie wiemy. Ale poniżej opiszę 
to co wiemy czyli poprzednie 11 lat. Za każdą z opisanych spraw stoi człowiek, 
parafianin, wysiłek, czas, ofiary. To wszystko dzięki TOBIE! Na początku mó-
wię PRZEPRASZAM za to co złe było i jest z mej strony. Wszystkiego nie da 
się ująć...ale małe zestawienie poniżej: 

Każdego dnia Sprawowana jest Msza św. Udzielano Sakramentów,  różne  
Posługi, Rekolekcje, Misje, kazania, katechezy, spotkania, Roraty, Nabożeń-
stwa, peregrynacja relikwii MB Uśmiechu, krzyża, relikwii był. Karoliny, Pry-
micje ks. Kamila, książki ks. Piotra i p. Gerarda Mańczyka, Bractwo św. Józe-
fa, Opiekunki Dziecięctwa Maryi, Szkaplerz, w każdym tygodniu Gazetka, 
strona www. Gwiazda z Herrnhut. Zamieszkuje na plebanii jeden a obecnie 
dwóch bezdomnych, Spotkania dla chorych, seniorów organizowane przez  
parafialny Caritas. Spotkania grup, 4 Rozmowy przy stoliku. 

Sprawy gospodarczo-remontowe: 

Codzienna dbałość o wystrój świątyni, placu, kaplic i otoczenia MB Fatim-
skiej, św. Józefa, cmentarza, naprawy i remonty. Dokończenie wymiany dachu 
na klasztorze i garażach  Malowanie wnętrza kościoła, ocieplenie stropu  
kościoła, odnowienie elewacji plebanii, remont płotu wokół placu kościelnego, 
nowe bramy wjazdowe na plebanię i klasztoru, Malowanie wnętrza plebanii  
i klasztoru, założenie Monitoringu, obraz Jezu ufam Tobie, nowy napęd dzwo-
nów, stacje Drogi Krzyżowej, wiele nowych ornatów, obrusów, naczyń litur-
gicznych, remont szaf w zakrystii, dywany do prezbiterium, remont i przeglądy 
organów, remont dachu kaplicy pogrzebowej, krzyż Misyjny i na Nowym 
Osiedlu. Dzieciątko do szopki z Betlejem, Ikona do kancelarii z Grecji.  
Wymiana drzwi wejściowych do kościoła, baldachim, kinkiety. Mszał i Lek-
cjonarze, wystrój Bożego Grobu i Szopki. Meble do kuchni i jadalni, wymiana 
okien w salkach, klasztorze i piwnicy plebanii, 10 ławek na dwór. Wymiana 
ogrzewania na gazowe na plebanii i w klasztorze, wymiana ogrzewania na 
pompy ciepła i zrobienie podłogowego w kościele, przepływowe ogrzewa-
nie  wody w zakrystii. Odnowienie parkietu na plebanii i w klasztorze. Tapcza-
ny do klasztoru, 3 piece elektryczne, 50 nowych krzeseł do salek. 

Rozrywkowe: 

Festyn w hali targowej, Bal w Markusie, kiermasze, stolik z gór, Spotkania  
w ogrodach, św. Marcin, szukanie jajek, Mistrzostwa ministrantów w piłce 
nożnej, Wakacje z Bogiem, wyciskanie soków, kremówki, występy chóru,  
orkiestry i inne.  

 
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 

mailto:parafia.kolonowskie@wp.pl


Wyjazdy Pielgrzymki 

Ziemia Święta, Bałkany, Medziugorie, Italia, Praga, Budapeszt, Bratysława, Fati-
ma, Santiago, Grecja, 6 osób na ŚDM do Panamy, 27 osób na ŚDM do Krakowa, 
ok. 50 wyjazdów na Apel Jasnogórski, EDK, 9 razy Drogi Camino (w 8 z nich brał 
udział ktoś z parafian), ok. 30 Dróg Nocnych, ok. 35 wyjazdów do Zakopanego,  
w Tatry (w grupach od 1 osoby po 50 osób), Zlote Hory, św. Krzyż, Głębinów, 
Prudnik, Nysa, Ludźmierz, Wadowice, Inwałd, Borki Wlk. Licheń, Olesno,  
Winów, Lednica, Panewniki, Zabawa, Leśniów, Gidle, Opole, Polanica, Wisła, 
Bardo, Wambierzyce. 

Dzieła charytatywne: 

Pomoc naszego Caritas przez paczki wielkanocne, Bożonarodzeniowe, Dzień cho-
rego, zapomogi. Wsparcie potrzebujących, ofiary na rzecz Misji i misjonarzy, na 
dzieła sióstr karmelitanek, wsparcie Domu Nadziei, pomoc dla bezdomnych  
w Opolu, wsparcie naszych bezdomnych, pomoc dla Ukrainy, samochód dla  

p. Ireny i Piotra. 

Pandemia: 

Czas pomimo ograniczeń i przeciwności tak bardzo bogaty w wydarzenia religijne, 
kulturalne, muzyczne w kościele oraz na odległość na ulicach. Poprzez nieustanne 
transmisje stała obecność w każdym domu. Inna kolęda. 

 

Patrzymy w przyszłość: 

Wyjazd do Zakopanego w dniach 7-9 października. W piątek o 5:00 wyjazd z par-
kingu, powrót w niedzielę wieczór. W programie Modlitwy, Msze, konferencje, 
wyjścia na szlak, gry, zabawa taneczna. Koszt 310 zł. Opłacone są: 2 noclegi,  
3 śniadania, ubezpieczenie, wstępy, poczęstunki. Jest lista wstępna i osoby z tej 
listy do 04.09 proszę o wpłatę 320 zł. (brak wpłaty oznacza rezygnację z wyjazdu). 

Fundamentem parafii są grupy parafialne. Przez pandemię trochę działania niektó-
rych z nich zostały ograniczone. Ale dziś wsparciem dla księdza i znakiem zaanga-
żowania w sprawy Kościoła i parafii jest Obecność w grupach. Dla osób które są 
przy Kościele, proszę, aby trwały. To nie jest czas rezygnowania ale obecności  
i zaangażowania. We wrześniu i październiku będą na plebanii lub w salce Spotka-
nia. Zapraszam stałych członków ale bardzo, bardzo gorąco nowe osoby do  
naszych grup.  

Plan Spotkań:  

Ministranci i kandydaci - sobota 03.09. godz. 10:00                                 

Marianki               Szafarze - czwartek 15.09. godz. 18:45 

Lektorzy - wtorek 06.09. godz. 18:45    Caritas - piątek 30.09. godz. 18:45                        
Chór - wtorek 20.09. godz. 19:00     Orkiestra - czwartek 22.09. godz. 19:00                                   
Róże Różańcowe - czwartek 08.09. podczas Mszy             

Młodzi - piątek 02.09. Msza o 19:00 po Spotkanie na plebanii 

Bractwo św. Józefa i Opiekunki Dziecięctwa Bożego - piątek 02.09. podczas Mszy  
o 18:00 

Modlitewna (Godzinki, Koronka, I soboty) - sobota 03.09. podczas Mszy o 8:00   

 Rodzice dzieci I komunijnych - środa 07.09. po Mszy szkolnej 

Rodzice i kandydaci do bierzmowania - środa 21.09. po Mszy szkolnej 

Wyjazd na Apel Jasnogórski - czwartek 29.09. godz. 19:00, koszt 15 zł. 

Wyjazd Głębinów, Nysa, Prudnik - sobota 24.09. godz. 8:30, koszt 50 zł. 

Nocna Droga -  Kolonowskie - Myślina - piątek 23.09. godz. 20:00 

                      

Dzisiaj 21.08. ZRASZAMY na Mały Festyn / Duże Spotkanie - od godziny 
15:00 do późnego wieczoru. Grupa naszych Marianek wraz z rodzinami i przy-
jaciółmi 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”. 
 

Dziś w niedzielę kolekta na cele parafii. Nie będzie Nabożeństwa. 

——–—–—–———————–———–—–—–——–—————–—— 

We wtorek o 19:00, zapraszam na krótkie spotkanie przedstawicieli Parafialnej 
Rady Ekonomicznej (Piotr Dreja, Anna Rathmann, Joachim Student, Gerard 
Mańczyk). 

——–—–—–———————–———–—–—–——–—————–—— 

W piątek rusza nasza tradycyjna Parafialna Piesza Pielgrzymka na Górę św. 
Anny. Nie Bój się, Ruszaj. Msza św. o 7:00. Jeśli ktoś chce spać w Domu Piel-
grzyma to do jutra, poniedziałku, proszę o zapisanie się w zakrystii (koszt 1 
nocy 29 zł.). W piątek, w naszym kościele, o 18:00 Różaniec. W sobotę o 9:30 
Msza św. w kaplicy Domu Pielgrzyma oraz Droga krzyżowa. W niedzielę ok. 
20:30 powitanie pielgrzymów. W sobotę w parafii od 16:00 do 18:00 Adoracja 
Najśw. Sakramentu. Od 17:00 okazja do Spowiedzi św. 

Osoby, które planują nocleg w Domu Pielgrzyma proszone są do dzisiejszego 
wieczora zapisać się (obowiązkowo!) 

——–—–—–———————–———–—–—–——–—————–—— 

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać. 
W nadchodzącym tygodniu o sprzątanie kościoła i salek, prosimy panie z ulicy 
Nowej: Brygida Krzywoń, Małgorzata Wilczek, Kornelia Demarczyk, Marze-
na Jaguś. 

——–—–—–———————–———–—–—–——–—————–—— 

Bóg zapłać za ofiary, modlitwy, wykonane prace. Dziękuję za przyjęcie piel-
grzymów pod swój dach. 

——–—–—–———————–———–—–—–——–—————–—— 

Zapowiedzi przedślubne: 1. Sonia Springer Staniszcze Małe i Mateusz Czupała 

Kolonowskie 

——–—–—–———————–———–—–—–——–—————–—— 
W naszej wspólnocie parafialnej i zakonnej witamy siostrę Sawianę, która bę-
dzie katechetką w szkole i przedszkolu. Niech Bóg błogosławi jej posłudze. 


