
Porządek Nabożeństw 

od 24.12. do 31.12.2017 r. 

 

Niedziela 24.12. III Adwentu/Wigilia 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża i ojca Ernesta, rodziców i rodzeństwo z obu stron (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski i zdrowie dla 
Wiktora z ok 90 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie i rodzinach dzieci 

16:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski i zdrowie w int. 
rodziny Krupa 

24:00 1. W int. parafian 

  2. O Bożą opiekę wst. św. patronów. w int. zgromadzenia sióstr Karmelitanek, o nowe powołania 

 

Poniedziałek 25.12. Boże Narodzenie 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ Lydie Bekierz - zam. od rodziny Kupka (j. polski) 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski i zdrowie dla 
Krzysztofa Lebioda z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach synów 

15:00 Kolędowanie przy żłóbku 

 

Wtorek 26.12. św. Szczepana 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ rodziców Mariannę I Mariana Zarzyckich, pokr, dziadków (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ męża i ojca Tadeusza w r. śmierci, jego rodziców Józefa i Filomenę, rodzeństwo, rodziców Piotra  
i Katarzynę oraz ++ z rodzin Szydłowki, Schatton 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski i zdrowie dla  
syna Andrzeja z ok. 50 r. urodzin 

 

Środa 27.12. św. Jana 

  8:00 Za + ojca Gintra, ++ pokr. z obu stron 

 

Czwartek 28.12. św. Młodzianków 

  8:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

  9:00 1. W int. dzieci 

 2. Za ++ ojca Franciszka w r. śmierci, matkę Gertrudę oraz pokr. 

 

Piątek 29.12. 

  7:30 Różaniec za młode pokolenie 

  8:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski i zdrowie dla 
Wiktora z ok urodzin 

 2. Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża, ojca, dziadka Augustyna, siostrę, brata, bratową, teściów, dziad-
ków z obu stron, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu oraz o Boże bł. i zdrowie dla matki 

 

Sobota 30.12. 

  8:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Franza, rodziców Augusta i Annę, Teodora i Marię, szwagrów Jerzego, Gintra, 
Pawła, Hildegardę i Gilberta oraz pokr. 

——————————————–———————————– 

17:30 Różaniec 

18:00 Za ++ mężów Franciszka i Stanisława oraz pokr. z obu stron 

 

Niedziela 31.12. św. Rodziny 

  7:00 Różaniec 

  7:30 O powrót do pełni zdrowia dla Marii (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 ……………………. 

16:00 Nabożeństwo dziękczynne 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Na Święta… i nie tylko 
 
Matka Teresa z Kalkuty 
Ludzie są nierozsądni, nielogiczni i zajęci sobą  
- kochaj ludzi mimo to. 
Jeśli uczynisz coś dobrego zarzucą ci egoizm  
i ukryte intencje 
- czyń dobro mimo to. 
Dobro, które czynisz jutro zostanie zapomniane 
- czyń dobro mimo to. 
To co zbudowałeś wysiłkiem wielu lat, może 
przez jedną noc lec w gruzach 
- buduj mimo to. 
Twoja pomoc jest naprawdę potrzebna, ale  
kiedy będziesz pomagał ludziom, oni mogą cię 
zaatakować 
- pomagaj mimo to. 
Daj światu z siebie wszystko, a wybiją ci zęby 
- dawaj światu wszystko mimo to. 

 
ks. Jan Twardowski 
- Brudas, kłamczuch i sobek widzi wokół siebie tylko brudasów, kłam-
czuchów i sobków. Im ktoś jest większym świętym, tym więcej widzi 
wokół siebie dobra. Jeżeli będziemy stawali się coraz lepsi, będziemy 
wokół siebie zauważać coraz więcej dobra 
- Spotkały raz Jezusa dwa dorosłe gawrony. Nie przyszło im do głowy 
powiedzieć: Pochwalony 
- Usłyszałem krzyki przy drzwiach wejściowych do kościoła. Chciano 
wyrzucić kobietę. Wołali: to ulicznica. Taka to może okraść kościół. 
Obroniłem ją. Poszliśmy razem do zakrystii. Powiedziała, że chciała się 
wyspowiadać. Rzekła: stałam na ulicy, obsypał mnie śnieg, przypomnia-
ła mi się moja sukienka do I Komunii św. 



„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz” - 
autor nieznany 
PODZIĘKOWANIA 
Serdeczne podziękowania ks. Piotrowi, siostrom Karmelitankom, uczestnikom 
Rorat, młodym „Z nadzieją do Panamy”, parafianom, darczyńcom znanym  
i anonimowym, znajomym, lokalnym firmom i instytucjom, wszystkim  
Ludziom Dobrej Woli, za okazaną pomoc, wsparcie materialne i duchowe,  
słowa otuchy, modlitwę oraz otwarte serca, w tak trudnym dla naszej rodziny 
momencie składają - Marek i Ania, Wiktoria i Martyna wraz z całą rodziną 

Życzymy Wszystkim  
Błogosławionych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 

************* 
- Kolekta, z ubiegłej niedzieli, jako pomoc dla poszkodowanej rodziny wynio-
sła 6.849 zł.03 gr. oraz 13 euro 20 cent. 
- W 2012 roku podczas Dożynek zebrano (loteria, licytacja itp..) kwotę 3.200 
zł. Był wtedy pomysł, aby te pieniądze przekazać na zrobienie zimą lodowiska. 
Jednak koszty budowy, utrzymania, odpowiedzialność za użytkowników są  
o wiele większe. Pieniądze te cały czas były w depozycie. Komisyjnie postano-
wiono (Rada Rodziców szkoły podstawowej, BiCeK, parafia), o przekazaniu tej 
sumy pokrzywdzonej przez pożar rodzinie. Uczyniono to 11 grudnia 2017  
roku. 

—————–—–——————————–——–—–———–————— 
Czas Wigilii, Czas Bożego Narodzenia. To jest TU i TERAZ naszego życia. 
Te Dni jak najpiękniej przeżyjmy. Wkrótce jednak będziemy żegnać Stary Rok 
i wtedy w naszej gazetce będą różne podsumowania, statystyki i podziękowa-
nia. Powitamy Nowy Rok. Co przyniesie? Zawierzamy nadchodzący czas  
Bożej Opatrzności. W życiu parafii będą wydarzenia tradycyjne cykle powta-
rzające się. W kalendarzu liturgicznym jest Rok B-w cyklu niedzielnym  
i II-w tygodniowym. Będą Uroczystości parafialne w stałych terminach.  
Będziemy chcieli też podążać naszymi nocnymi Drogami. Nie są planowane 
zagraniczne pielgrzymki, jednak będziemy chcieli pielgrzymować w kraju. Pla-
nowane wyjazdy: 27 styczeń do Katowic Panewnik (szopki) i Centrum Silesia. 
26 maj św. Krzyż w Górach Świętokrzyskich. 08 wrzesień do Lichenia. Odpust 
parafialny będzie 10 czerwca, natomiast w sobotę 16 czerwca planujmy  
z grupą „Z nadzieją do Panamy” zorganizować duży Parafialny Festyn. 21 
czerwca będę w naszej parafii wraz z kolegami święconymi w 1986 roku prze-
żywał spotkanie kursowe. Zachęcam do zamawiania Intencji Mszalnych i wstę-
powania do naszych Grup Parafialnych. Czytania prasy katolickiej. W marcu 
planowana jest wymiana wszystkich okien (6 duże, 4 małe) w salce parafialnej. 
Planujemy też malowanie wnętrza kaplicy pogrzebowej. Szacowany koszt tych 
zadań to ok. 30.000 zł. Na ten cel była jedna kolekta w dniu19 listopada, złożo-
no 3.754 zł. Następne planowane kolekty na ten cel będą: 11 lutego oraz 18 
marca. Można też ofiary składać w zakrystii i kancelarii oraz wpłacać na konto 
z dopiskiem „Remont”. Numer konta: BS - 28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 

Dziś Msze św. o 7:30 i 10:00 z IV Niedzieli Adwentu, obie w języku pol-
skim. Kolekta na cele parafii. Wigilia: o 16:00 Pasterka dla dzieci, starszych. 
O 24:00 Pasterka. Na obu kolekta na dom samotnej matki i dziecka w Opolu. 
O 23:30 program modlitewny przygotowany przez grupę „Z nadzieją do  
Panamy”. 

—————–—–—————————–——–—–———–————— 

I Dzień Bożego Narodzenia Msze św. o 7:30 i 10:00, obie w j. polskim. 
Wspólne, mocne, liczne Kolędowanie przy żłóbku o 15:00. Zapraszamy 
wszystkich, rodziny, dzieci. Kolekta na cele parafii. 

—————–—–—————————–——–—–———–————— 

II Dzień Bożego Narodzenia. Msze św. o 7;30, 10:00, 18:00 wszystkie  
w j. polskim. Nie ma po południu Nabożeństwa. Kolekta na potrzeby naszych 
sióstr karmelitanek. 

—————–—–—————————–——–—–———–————— 

Oktawa Bożego Narodzenia: Środa - Msza św. o 8:00, błogosławieństwo 
wina. Rozpoczynamy Kolędę, plan podany był w gazetce 17.12. oraz jest  
w gablotce. Czwartek - Msza św. o 9:00, błogosławieństwo dzieci. Piątek - 
Msza św. o 8:00. W sobotę Msze św. o 8:00 i 18:00 o 17:30 Różaniec.  
O 9:00 w salce spotkanie „podsumowujące” ministrantów. 

—————–—–—————————–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę Świętej Rodziny, ostatni dzień Starego Roku. Msze 
św. będą o 7:30 i 10:00, obie w j. polskim. O godz. 16:00 Nabożeństwo 
dziękczynne i Te Deum. Kolekta na cele parafii. Odpust w parafii  
Św. Rodziny w Zawadzkiem.  

—————–—–—————————–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskiej: Gizela 
Lebioda, Izabela Dudek, Katarzyna Skorupa, Irena Włodarczyk. Bóg  
zapłać! 

Do nabycia świąteczne wydanie Gościa Niedzielnego (cena 8 zł.) 

—————–—–—————————–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za udział, modlitwę, zaangażowanie w Roratach, wsparcie  
w zakupie nagród, pomoc szafarzom i organistom. Panu Mieczysławowi za 
zorganizowanie choinek, pomoc w przywozie ich z lasu. Panu Franciszkowi  
i ekipie mężczyzn za postawienie choinek, zawieszenie światełek. Pani  
Marii za wiele godzin poświęconych przy dekoracji szopki. Siostrom karmeli-
tankom. Za każdą pracę. Za składane ofiary. Zespołowi Caritas za przygoto-
wanie paczek i Wigilii, wszystkim, którzy skorzystali z zaproszenia.  

Ja ks. Piotr dziękuję za każde dobre słowo, życzenia, kartki i prezenty. 

—————–—–—————————–——–—–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy  
życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 
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