
Porządek Nabożeństw 

od 18.12. do 25.12.2016 r. 

 

Niedziela 18.12. IV Adwent 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + ojca Franciszka Smieskol w r. śmierci., matkę Różę, ojca Jerzego, ks. Jerzego Obst, 

++ z pokr. Smieskol, Obst, Wałaszek (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za odebrane łaski  o  Boże bł. wst. NSM opiekę, zdrowie w rodzinie i rodzinach 

synów 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 Za + ojca Karola w r. śmierci, matkę Gertrudę, męża i ojca Leona pokr. i dusze w czyśćcu 

 

Poniedziałek 19.12. 

17:00 Za ++ żonę, matkę Jadwigę, rodziców Augustynę, Dominika, Wiktorię, Pawła, 4 braci  

i pokr. 

 

Wtorek 20.12. 

17:00 Z podz. za odebrane łaski o  Boże bł. wst. NMP opiekę, zdrowie z ok. 60 r. urodzin  

 

Środa 21.12. 

17:00 Z podz. za odebrane łaski o  Boże bł. wst. NMP opiekę, zdrowie w rodzinie oraz o Boże 

bł. w rodzinach syna 

 

Czwartek 22.12.  

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 1. Za ++ rodziców Agnieszkę i Wilhelma, męża Jana, braci Józefa i Jana, bratanka Joachi-

ma, Marię i Helenę, dziadków z obu stron 

 2. Za ++ matki Wiktorię i Johannę, siostrę Anielę, rodziców Gertrudę i Leona, szwagierkę 

Elżbietę, szwagrów Ernesta i , kuzynkę Krystynę oraz pokr. 

 

Piątek 23.12. 

  7:00 1. Z podz. za odebrane łaski o  Boże bł. wst. NMP opiekę, zdrowie oraz za ++ z rodziny 

 2. Za + męża Augusta Lempa, rodziców z obu stron, rodzeństwo, Antoni , Stanisław  

Warzecha, ++ z rodziny Jan  Gałązki 

 

Sobota 24.12. Wigilia 

  8:00 W int. chorych, seniorów, samotnych 

——–—–——–——————–—————–—–——–—————— 

16:00 ……………………. 

24:00 1. Za parafian 

 2. Za dobrodziejów, ofiarodawców naszej parafii 

 

Niedziela 25.12. Boże Narodzenie 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za odebrane łaski o  Boże bł. wst. MBNP opiekę, zdrowie z ok. urodzin męża  

i ojca oraz o boże bł. w rodzinie 

10:00 Za ++ rodziców Danutę i Antoniego Jędryka, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu 

15:00 Nieszpory kolędowe 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

51(1199) 18.12. – 25.12.2016 
 

PANAMA - BOMBKI 

Przed Mszami i po można nabywać specjalne bombki.  Zyski z Waszych 

ofiar przeznaczone będą dla młodzieży, która działa, spotyka się, modli  

i ma marzenia wyjazdu w 2019 roku do Panamy. Bombki są w kolorze 

czarnym i brązowym, nawiązując do klimatu i ludzi w Panamie. Ta czarna 

lub brązowa bombka to nie tylko dekoracja, ale „cukierek” na choince. Cu-

kierek to słodycz, Waszego serca i spełniania marzeń młodzieży. Narzeka-

my często na młodych, Ci z Kolonowskiego, z którymi działam w tej gru-

pie, są wspaniali! Ta czarna lub brązowa bombka to też nasza solidarność z 

tymi którzy cierpią na świecie z powodu wojny,  prześladowań. Nie dla  

wszystkich Święta są kolorowe, dla wielu są „czarne”. Ceny Bombki to:  

- mniejsze, z naklejkami 4 zł. - większe wykonane ręcznie 7 zł. Jeśli ktoś 

kupuje obie to cena w promocji 10 zł. Zachęcamy i Zapraszamy do kupo-

wania panamskich bombek dla siebie, dla innych. Może to być prezent. 

Oby ta bombka - cukierek, była zawieszona przy modlitwie lub śpiewie 

kolędy całej rodziny. 

Dziękujemy za ofiary składane do skarbonki w wejściu kościoła, za licyto-

wanie Aniołka z Betlejem (dotychczas ofiarowana kwota to 220 zł.).Ofiary 

można też wpłacać na konto parafii Kolonowskie z dopiskiem  

Panama 2019. 

KSIĄŻKA „Camino. Nowe Drogi” 

Ukazała się druga część książki Camino. (Proszę o wyrozumiałość co  do 

tekstu). Książkę będzie można nabywać w kościele w Wigilię po Mszy o 

16:00 i po Pasterce oraz po Mszach w I dzień Świąt. Będzie też możliwość 

nabycia książki w środę na plebanii od 18:00 do 20:00 

Myśli dzieci z naszych RORAT 

„ Przed snem trzeba myć zęby, nawet zakonnicy” 

„ Wdzięczność jest wtedy, gdy dostanę 5 cukierków i je zjem” 

„ Wdzięczność jest wtedy, gdy dam całusa” 

„ Mamy mają smutne oczy jak mają migrenę. Mamę częściej boli głowa 

jak tatę” 

„ Język miłości to mówić komplementy” 

„ Język miłości to mówić kocham Cię, dziękuje, przepraszam 



KOLĘDA   2016/2017 

 

27.12. wtorek – 11:00: 1.ul. hrabiego Colonny (od szkoły), 15:00 - ul. Różana (od 

 ul.Długiej) 

 2.ul. Szkolna  (od ul. Kościuszki) 

 

28.12. środa – 10:00 – 14:00 i od 15:30: 1/2  ul. 1 Maja (obie strony od Staniszcz)  

 i Żeromskiego 

 

29.11. czwartek 10:00 – 14:00 i od 15:00:   1/2 Haraszowskie nieparzyste (od lasu  
 i ul. Opolskiej) 

 

30.12. piątek – 10:00 – 14:00 i od 15:00:  1/2 Haraszowskie parzyste (od lasu i ul. 

 Opolskiej) 

 

31.12. sobota – 9:00: ul. Kolejowa (od bloku) 

 

02.01. poniedziałek – 14:30: 1. ul. ul. Krzywa (od Staniszcz) 

 2. ul. Słoneczna (od lasu), ul. Prosta (od Leśnej) 

 

03.01. wtorek – 14:30: 1/2  ul. Kościuszki  (obie strony od ul. Opolskiej) 

 

04.01. środa – 14:30: 1/2 ul. Opolska (od Ozimka i od Zawadzkiego) 

 

05.01. czwartek – 14:30:  1. ul. Fabryczna, ul. Brzozowa (od ul. Kościuszki),  

 18:00: ul. Nowa  

 2. ul. Pluderska (od  końca)) 

 

07.01. sobota – 10:00 – 14:00 i od 15:00: 1/2 ul. ks. Czerwionki (od nr 1 obie strony) 

 
08.01. niedziela – 13:00: 1/2 ul. Leśna (od lasu obie strony), Sziber (na koniec) 

 

09.01. poniedz. – 14:30:  1. ul. Długa (od ul. 1 Maja), Topolowa (od ks. Czerwionki) 

                                        2. ul. Tulipanowa, ul. Chabrów, ul. Bzów 

    

10.01. wtorek – 14:30: 1. ul. Kraszewskiego (od ul. Prusa), ul. Krasińskiego 

            

11.01. środa – 14:30: 1.  ul. Mickiewicza (od Słowackiego), ul. Konopnickiej 

          

12.01. czwartek – 14:30:  1. ul. Słowackiego (od ul. Kraszewskiego), 

 18:00: ul. Prusa (od ul. Konopnickiej) 

 

- Ofiary składane Kolędnikom Misyjnym, zostają przeznaczone na działalność misyjną  

o. Joachima, misje karmelitańskie oraz część dla naszych ministrantów i Marianek. 

- kolekta kolędowa dla kapłanów będzie w Niedzielę 08 stycznia. 

- Podczas kolędy prośba o dzielenie się uwagami dotyczącymi życia Kościoła, parafii. 

- Na stole niech będzie zeszyt z religii, indeks,  dzienniczek kandydata. 

 

K + M + B 2017 

 

Dzisiaj IV Adwentu. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. O 17:15 Nabożeństwo  przy-

gotowane przez młodzież  „Kajakiem do Panamy”. Kolekta na cele parafii. Na Mszy św.  

o 10:00 przekazanie Światełka Pokoju z Betlejem. Po Mszy św. o 10:00 w salce Wigilia dla 

seniorów, starszych, chorych, ZAPRASZAMY. W Opolu w katedrze o 14:00 na modlitwę 

zaprasza biskup opolski, osoby żyjące w związkach niesakramentalnych. 

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

Roraty od poniedziałku do czwartku o 17:00.  

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

We wtorek po Roratach w salce spotkanie „podsumowania” dla ministrantów. 

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

W piątek o 19:00 na plebanii Spotkanie Opłatkowe dla młodzieży. 

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

Wigilia: od 8:00 odwiedziny chorych z Komunią św. w domach. Msza Wigilijna dla dzieci  

i starszych o 16:00. Pasterka o 24:00. Przed Czuwanie przygotowane przez s. Jurandę i mło-

dzież. Kolekta na dom matki i dziecka w Opolu. 

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

I Święto: Msze św. o 7:30 i 10:00 obie w języku polskim. Nieszpory Kolędowe o 15:00.  

Kolekta na cele zakupów i remontów w parafii. 

II Święto; Msze św. 7:30 (j. niemiecki); 10:00; 18:00. Nieszpory 17:15. Kolekta na potrzeby 

sióstr Karmelitanek. Odpust  w parafii św. Rodziny w Zawadzkiem 

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

Sakrament pokuty: 

Dla dzieci i młodzieży - wtorek 15:00 - 17:00 

Dorośli - środa 20:00 - 21:00; czwartek 15:00 - 16:45 i 18:00 - 19:00; piątek 8:00 - 10:00  

i 15:00 - 18:00; sobota 8:30 - 10:00. 

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

Bóg zapłać za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace. Udział  

w Roratach, darczyńcom za wsparcie roratnich nagród. Wykonanie pomiarów piorunochro-

nów. Naprawę bramy na plebanii. Wykonano nową szafę w zakrystii i remontowano stare 

(koszt 8.000 zł.). 

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

- Wyjazd do Zakopanego - jest komplet. 

- We wrześniu 8 dniowa samolotowa, pielgrzymka do Fatimy. Na miejscu autokarem m.in. 

Lizbona, pobyt nad oceanem, Porto, Santiago de Compostella i inne miasta. Koszt ok. 3.500 zł. 

Zapisy do Świąt u ks.  Piotra. 

Gratulujemy uczniom za udział w konkursach religijnych na poziomie Rejonu . 3 uczniów  

Piotr Glegoła, Filip Koprek, Jakub Piaskowski przeszło do poziomu diecezjalnego. 

Gratulujemy drużynie ministrantów za I miejsce gimnazjum i III szk. podstawowa w turnieju 

dekanatu w piłce nożnej. 

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

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławień-

stwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość, opłatki, książeczki Droga do nieba 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Fabrycznej Leś Małgorzata, Piaszczyńska 

Bożena, z ul. Konopnickiej Szmyt Maria, Feliks Maria. Bóg zapłać! 

 

Błogosławionego Czasu 4 Tygodnia Adwentu ! 

51/2016 


