
Porządek Nabożeństw 

od 27.11. do 04.12.2016 r. 

 

Niedziela 27.11. I Adwent 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ Ericha Smieskol - zam. od sąsiadów. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 O szczęście wieczne dla Lydii i Konrada Bekierz - zam. od Margaretek 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 Za + matkę Lydię Bekierz w miesiąc po śmierci 

 

Poniedziałek 28.11. 

17:00 Za + Elfrydę Dylong w r. śmierci ++ z rodzin Jancik i Pawlik 

 

Wtorek 29.11. 

17:00 Za ++ matkę Martę w 18 r. śmierci, ojca Wincentego, siostrę Edytę, ciocię Gertrudę  

i dusze opuszczone 

 

Środa 30.11. św. Andrzeja Ap. święto 

17:00 Za ++ synów Józefa i Rudolfa, rodziców Pawła i Marię, Jerzego i Franciszkę, siostry, 

braci i pokr. 

 

I Czwartek 01.12. 

16:00 Godzina Św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++ siostrzeńca Pawła, ojca Konrada, babcię Annę, rodziców chrzestnych i dusze 

opuszczone 

 

I Piątek 02.12. 

  7:00 W int. chorych, starszych, samotnych (j. niemiecki) 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za + Lydię Bekierz - zam. od rodziny Drzyzga 

 

I Sobota 03.12. 

  8:00 Za ++ męża Piotra Lempa, rodziców Józef i Anna Lempa, Franciszek i Marta Rink, 

rodziców Machula, brata Henryka, siostrę Elżbietę i dusze w czyśćcu 

——–—–——–——————–—————–—–——–—————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 W int. pielgrzymujących do Włoch 

 

Niedziela 04.12. II Adwent 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Gertrudę w 6 r. śmierci, ojca Wilhelma, matkę Marię, szwagra Alfreda, 

dziadków z obu stron, Annę, Józefa, Bernarda i pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 ………………… 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 Za ++ męża Alfreda, rodziców, teściów i pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

48(1196) 27.11. – 04.12.2016 
 

Kraków/Panama. Panama/Kraków 
 

W wielu z Nas grają w sercu wydarzenia ŚDM z Krakowa. Przed oczami mamy obrazy 

tego wydarzenia. W uszach słowa i rytmy. Niech to trwa. Wracajmy do tych dni. Niech 

one Nas niosą, mobilizują. Jeśli szukamy pozytywnych, Bożych mocy i energii, to trzeba 

wracać do Krakowa. Trzeba „idąc w butach papieża Franciszka”, przystanąć. Pomyśleć, 

pomodlić się i pójść dalej. A idąc możemy zawędrować w 2019 roku do Panamy. Z Na-

szej Grupy z Krakowa jest parę osób, które podjęło temat Panamy. Doszło parę osób 

nowych. Jest nas ok. 20 młodych plus 1. Spotykamy się, mamy pomysły. Działamy. Jeśli 

zapraszamy do Panamy, to nie koniecznie, aby tam od razu pojechać, być tam. Panama to 
idea. To moc działania. Zaproszenie do Panamy jest skierowane do każdego młodego 

człowieka, a właściwie do wszystkich. Panama nich łączy, mobilizuje. Nie znaczy to, że 

każdy kto włączy się w działania, modlitwy musi jechać. Może i z naszej grupy pojechać 

jedna, dwie osoby. Chodzi o czas przygotowania. Jeśli ktoś myśli, że Panama go nie inte-

resuje, bo nie pojedzie, to nie ma racji. A może tak, usprawiedliwia swoje siedzenie wy-

godne na kanapie, aby tylko nic nie zmieniać. Zapraszamy przede wszystkim do modli-

twy, spotkań, czuwań. Ale też podejmujemy akcje, aby zainteresować Panamą „cały 

świat naszych parafii, naszej gminy”. Nasza grupa przyjęła na razie hasło „Kajakiem do 

Panamy”. Dlatego, iż na razie stać nas tylko na wypożyczenia kajaka, aby przez Ocean 

tam popłynąć. Ale liczymy, że dzięki Naszemu entuzjazmowi, a Waszej pomocy uda 

nazbierać się na szybszą i lepszą tam podróż. Prosimy i proponujemy: 

* Od I Niedzieli Adwentu aż do II Święta Wielkanocy, aby w rodzinach lub indywidual-

nie, w domach, w jakimś miejscu postawić słoiczek lub słoik, do którego przez  ten czas 

można wrzucać pieniążki. Jeśli z czegoś dla siebie zrezygnujemy, to można wrzucić tam 

wartość rzeczy, przyjemności z której, ktoś zrezygnował (np. ktoś zrezygnuje z kupna 

czekolady, a ktoś może zrezygnować z kupna samochodu :), no i wartość czekolady, czy 

też samochodu zostaje wrzucona do słoiczka - Panama). W II Dzień Wielkanocy będzie 

przeprowadzona przed młodzież akcja „Zamiast lecącej dyngusowej wody lecą panam-

skie słoiki”. W wejściu do kościoła również jest skarbonka, z której ofiary przeznaczamy 

na akcję - Panama 2019. 

* W IV Niedzielę Adwentu młodzież będzie rozprowadzała „Panamo-BOMBY”,  na 

choinkę. Oby na każdej choince zawisła przynajmniej jedna taka bombka z nadrukiem 

Panama. Niech ta bombka będzie zawieszona przy śpiewie kolędy, całej rodziny. 

* Na święta Bożego Narodzenia, ukarze się książka „Camino. Nowe Drogi”, z której 

ewentualne zyski przeznaczone zostaną na ten sam cel. 

Dziękujemy za wyrozumiałość, życzliwość, pozytywne energie, każdą modlitwę i ofiarę. 

ZAPRASZAMY ! 

Każdego kto chce włączyć się do Naszej Grupy i robić „Raban” przez spotkania, pomy-

sły, modlitwę, prace, prośby to należy na Facebooku polubić stronę (fanpage) „Kajakiem 

do Panamy”. 



Adwent 

Roraty od poniedziałku do piątku o 17:00. Zapraszamy wszystkich: dorosłych, 

młodzież, dzieci. 

 

Rozpoczyna się nowy Rok Liturgiczny: 

- niedziele, święta i uroczystości - cykl A. 

- dni powszednie - rok I 

- Zmartwychwstanie Pańskie będzie 16 kwietnia. 

 

Intencja modlitewna na miesiąc grudzień 

O jak najlepsze i owocne przygotowanie się i przeżycie świąt Bożego Narodzenia 

dla każdego z naszych parafian. 

 

W grudniu i styczniu następujące Róże Różańcowe  

przewodniczą modlitwie różańcowej: 

 04.12. Róża 1 p. Teresa Obst 

 11.12. Róża 2 p. Anna Bock 

 18.04. Róża 3 p. Katarzyna Budnik 

 25.12. Róża 4 p. Irena Czupała 

 26.12. Róża 5 p. Elfryda Fleger 

 01.01. Róża 6 p. Maria Baron 

 06.01. Róża 7 p. Hildegarda Klabisch 

 08.01. Róża 8 p. Gizela Zajonc 

 

Terminy nauk przedmałżeńskich: 6, 7, 12, 13 grudnia. Nauki rozpoczynają się 

przy parafii NSPJ w Zawadzkiem o godz. 15:00. 

 

Adwentowe sentencje cz. 1: 

- Ernest Hemingway: Porażka może zmienić się w dłuższym czasie w sukces. Ży-

cie ma wiele zwrotów. 

- Wanda Rutkiewicz: Żyć znaczy ryzykować, znaczy mieć odwagę. 

- Przysłowie: Kiedy ktoś palcem wskazuje na księżyc, głupiec patrzy na palec, 

a człowiek mądry na księżyc. 

- ks. Jan Kaczkowski: Mistyki należy szukać w prozie dnia codziennego. 

- ks. Jan Kaczkowski: Rak niszczy życie, nie osobę. Nie dać rakowi satysfakcji 

zniszczenia osoby. 

- Phil Jackson: Jeśli żyjesz w rzece, to musisz zaprzyjaźnić się z krokodylami. 

- Phil Jackson: Macie grać tak, aby wygrać, a nie żeby nie przegrać. 

- Carlo Ancelotti: Nikt nie jest niezastąpiony. Odpoczynek zapobiega chorobom 

i wypaleniu zawodowemu. Ważne, aby czasem się wyłączyć i dać innym od siebie 

odpocząć. 

  

 

Dzisiaj I Niedziela Adwentu. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. O 17:15 

Nabożeństwo z błogosławieństwem wianków, świec i opłatków. Kolekta na cele 

parafii. Po Mszach św. kiermasz organizowany przez Caritas. Po południu kier-

masz organizowany w różnych punktach naszej miejscowości. Szczegóły na plaka-

tach. 

Zapraszamy na KIERMASZ 

–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:00 spotkanie kandydatów do I Komunii 

św. 

–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–— 

I czwartek o 16:00 Godzina św. i Koronka. 

–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–— 

I piątek o 7:00 Msza wint starszych, chorych. Od 8:00 odwiedziny chorych z Ko-

munią św. w domach. O 18:30 uczniów klas 1,2,3 gimnazjum oraz całą młodzież 

na „Małe wieczorne Camino”. Pójdziemy pieszo lasem na Regolowiec i powrót. 

–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–— 

I sobota o 17:00 Nabożeństwo Maryjne. Po wieczornej Mszy św. w salce spotka-

nie osób, które pielgrzymowały do Włoch. 

–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–— 

W przyszłą niedzielę II Adwentu. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. 

O 17:15 Nabożeństwo. Kolekta na cele diecezji i seminarium. 

–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–— 

W I Niedzielę Adwentu o godz. 15.00 w kościele seminaryjno-akademickim odbę-

dzie się Ekumeniczna Modlitwa Młodych. Do udziału w tym modlitewnym spo-

tkaniu Biskup Opolski zaprasza młodzież i wiernych całej diecezji. 

–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–— 

Bóg zapłać: za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace. Przygotowa-

nie świątyni na Adwent. Wykonanie wieńca adwentowego. 

–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–— 

Kancelaria czynna po każdej Mszy św. w ciągu tygodnia. Okazja do spowiedzi 

przed każdą Msza św. 

–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia 

błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Dobre Nowiny oraz w zakrystii lampiony roratnie, 

książeczki Droga do nieba 

–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Helenę Krasucką,  

Irenę Krasucką, Mariolę Chudy i Sylwię Chudy. Bóg zapłać! 

 

Przybądź Panie, bo czekamy ! 
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