
Porządek Nabożeństw 

od 30.09. do 07.10.2018 r. 

 

Niedziela 30.09. XXVI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. łaski, opiekę i zdrowie dla męża, ojca  
i dziadka Herberta z ok. 60 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach synów i opiekę Anioła Stróża dla wnuka  
(j. iemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. NSM o Boże bł. łaski, opiekę i zdrowie dla Iwony  
i Mariusza Cierpich z ok. 25 r. ślubu 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za + męża i ojca Eryka Peterman w 1 r. śmierci, ++ rodziców z obu stron 

 

Poniedziałek 01.10. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, doktora, dziewicy, wsp. 

17:15 Różaniec 

18:00 1. W int czcicieli MB Szkaplerznej 

 2. W pewnej intencji 

 

Wtorek 02.10. św. Aniołów Stróżów, wsp. 

17:30 Różaniec 

18:00 Za ++ rodziców Edeltraudę i Bernarda w 10 r. śmierci, teścia Gerharda, dziadków i pokr. 

 

Środa 03.10. 

17:00 Za ++ męża Józefa, syna Zygfryda, rodziców Annę i Wincentego, teściów Marię i Błażeja, siostrę Marię, brato-
we Klarę i Romanę, 6 braci, 3 szwagrów, ich synów Henryka i Piotra, Józefa pokr i dusze w czyśćcu 

17:30 Różaniec 

 

Czwartek 04.10. św. Franciszka z Asyżu, wsp. 

17:00 Godzina św. i Różaniec 

18:00 Za ++ matkę Reginę Kosytorz w r. śmierci, ojca Teodora, siostrzeńca Pawła Bronek, ciocię Elżbietę Steinert, 
wujka Józefa, Gerharda, Beatę Leja, siostrę Marię Rogera 

 

I Piątek 05.10. św. Faustyny Kowalskiej, wsp. 

  7:00 Za + Agnieszkę w miesiąc po śmierci (j. polski) 

17:30 Różaniec 

18:00 Za + Hildegardę w 90 r. urodzin, męża Wilhelma, Jana i Marię oraz pokr. z obu stron 

21:00 Za ++ rodziców Marię, Huberta i jego rodziców Karola i Gertrud, Wilhelma i jego rodziców, brata Józefa, szwa-
gra Stanisława, koleżankę Klarę 

 

I Sobota 06.10. 

  8:00 Za ++ rodziców Julię i Józefa, rodzeństwo, szwagra Józefa, zięcia Bernarda i pokr. 

14:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. łaski, opiekę i zdrowie dla Małgorzaty  
i Waldemara Lebioda z ok 25 r. ślubu oraz o Boże bł i opiekę dla synów 

15:00 Chrzty: Paulina Agata Maleska, Zuzanna Sara Klysek, Gabriel Jan Bernais. Roczki: Filip Czok, Stella Teresa 
Stryczek 

16:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. łaski, opiekę i zdrowie dla Łucji  
i Kurta Badura z ok. 50 r. ślubu 

————–———–——–—–———–————— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ kapłanów 

 

Niedziela 07.10. XXVII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 W int. żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. NSM o Boże bł. łaski, opiekę i zdrowie dla Marii  
i Józefa Baron z ok. 50 r. ślubu 

17:15 Różaniec 

18:00 Za ++ matkę Jadwigę Bonk z ok. urodzin, męża i ojca Jerzego Bonk, rodziców Martę i Izydora Drzymała,  
teściów Balbinę i Franciszka Bonk, oraz pokr. z obu stron 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

39(1292) 30.09. – 07.10. 2018 

 

W październiku zapraszam na Nabożeństwa 
Różańcowe. W każdym dniu przed Mszą św. 
wieczorną, w środę po Mszy św. szkolnej. 
Pierwsze Nabożeństwo będzie trwało 45 minut, 
a we wszystkie pozostałe dni pół godziny.  
Dobrze jeśli znajdziemy czas, aby pozostać na 
Mszy św. która jest spotkaniem z żywym  
Panem Jezusem. Msza jest najważniejszą  
modlitwą, szczytem modlitwy. Spraw w świe-
cie, Kościele, diecezji, parafii, rodzinach i na-
szych osobistych jest tak wiele, że aby je 
wszystkie objąć, miesiąc październik jest za 
krótki. Dlatego tym bardziej gorliwie w tych 
Nabożeństwach zechciejmy uczestniczyć. Nasi 
chorzy niech w tej godzinie łączą się z nami odmawiając Różaniec w swoich  
domach, w swoich łóżkach. 

 

Od 3 do 28 października 2018 r. będzie trwało XV Zgromadzenie Ogólne Synodu 
Biskupów, tym razem obradujące wokół tematu „Młodzież, wiara i rozeznawa-
nie powołania”. Módlmy się w tej intencji! 

 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym 

„Jeśli Kościół jest sakramentem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem, to jest 
nim w Jezusie Chrystusie, w którym to zjednoczenie jest pełną rzeczywistością 
zbawczą. Jest nim w Jezusie Chrystusie: za sprawą Ducha Świętego. Pełnia owej 
zbawczej rzeczywistości, jaką jest w dziejach człowieka na ziemi Chrystus, roz-
przestrzenia się w sposób sakramentalny w mocy Ducha-Parakleta. W ten sposób 
jest On „innym Pocieszycielem”, nowym Pocieszycielem, gdyż przez Jego  
oddziaływanie Dobra Nowina przyobleka się w ciało ludzkich serc i sumień i roz-
szerza się w historii. We wszystkich tych wymiarach Duch Święty daje życie”. 
 

Sentencja: dr. Bob - Najpierw sprawy najważniejsze. 

 

Zarząd Powiatu Strzeleckiego zaprasza na „Biała Sobotę”, która odbędzie się 
27.10. Są to darmowe konsultacje lekarskie oraz badania. Informacje na ten temat 
w gablotce oraz na www.powiatstrzelecki.pl oraz 774401759 



Sakrament chrztu udzielany jest w parafii zamieszkania rodziców dziecka.  
Zasadniczo nie udziela się tego Sakramentu poza parafią. W naszej parafii udziela-
ny jest w I sobotę miesiąca, podczas Mszy św. o godzinie 15:00. Jest to również 
Msza św. w rocznicę urodzin dziecka (roczki). Jeśli nie ma przeszkód, postarajmy 
się podczas tej Mszy św. przyjąć Komunię św. w intencji dziecka. Terminy udzie-
lanego chrztu w 2018 roku: 06.10. 03.11. 01.12. 

Nauka przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się  
w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 10:00. Obecni powinni być  
rodzice dziecka i chrzestni. Chrzestni mogą uczestniczyć w nauce  
w parafii swojego zamieszkania, wtedy przynoszą zaświadczenie od swojego  
ks. proboszcza. Tylko na tej nauce są wydawane zaświadczenia dla rodziców 
chrzestnych (obojętnie czy będą rodzicami chrzestnymi w naszej parafii czy poza). 
Zaświadczenie to nie akt chrztu rodzica. Zaświadczenie jest potwierdzeniem, iż 
Ktoś może być dopuszczony do tej godności i jest praktykującym katolikiem.  
Rodzice narodzonego dziecka powinni zgłosić dziecko do Chrztu w kancelarii  
najpóźniej na 2 tygodnie przed pierwszą sobotą miesiąca, w której chcą dziecko 
ochrzcić. Należy przynieść: akt urodzenia dziecka oraz dane rodziców i chrzest-
nych (imię nazwisko, adres, wiek, zawód).  

Terminy nauk w 2018 roku: 30.09. 28.10. 25.11. 

Kancelaria czynna jest po Mszach od poniedziałku do piątku. W I soboty miesią-
ca od godziny 19:00 jest dyżur ks. Piotra. Jeśli ktoś chce porozmawiać, ma proble-
my lub ich nie ma, pragnie rady lub po prostu porozmawiać – Zapraszam. Terminy 
dyżurów: 06.10. 03.11. 01.12. 
Różne: 

− sobota 06.10. pielgrzymka Caritas do Trzebnicy  

− czwartek 11.10. o godzinie 16:30 spotkanie klas VI, VII i VIII 

− piątek 12.10. o godzinie 16:30 spotkanie klasy III gimnazjum 

− od 12 do 14.10. wyjazd marianek na Górę św. Anny 

− sobota 13.10. o godzinie 19:00 ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. 
Polecać chcemy intencje odbywającego się w Synodu Biskupów 

− niedziela 14.10. XVIII Dzień Papieski 

− poniedziałek 15.10. zapisywanie Intencji Mszalnych na 2019 rok. 

− Godziny: 8:00–10:00; 16:00-17:30; 18:30-19:30 

− czwartek 18.10 o godzinie 19:00 spotkanie katechetów dekanatu Zawadzkie 

− piątek 19.10. o godzinie 19:00 spotkanie Lektorów (panie i panowie czytający 
na Mszach św.) 

− sobota 20.10 wyjazd Róż Różańcowych na Górę św. Anny (zapisy w zakrystii  
i u p. Marii Kruk) 

− sobota 20.10. w godzinach 8:30 – 9:30 zapisywanie Intencji Mszalnych na 
2019 rok. Godziny 8:30 - 9:30 

− sobota 20.10. o godzinie 15:30 spotkanie dla ministrantów i marianek 

− 26-28.10. Ławka GO! Spotkanie dla młodzieży na Górze św. Anny 

− niedziela 28.10. Kiermasz 

Dzisiaj Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd rowe-
rzystów o 6:30. Powitanie ok. 16:00. Nie będzie Nabożeństwa. Po Mszy św. o 10:00 
nauka przed chrzcielna. Kolekta na zakup opału na zimę. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W miesiącu lipcu nie zawsze będzie czynna Kancelaria. Dlatego jeśli ktoś ma spra-
wę, którą można załatwić w nadchodzącym tygodniu to zapraszam, po każdej Mszy 
św. oraz szczególnie w czwartek w następujących godzinach. 7:30 - 8:30; 17:00 - 
18:00; 18:30 - 19:00. Zapraszam wszystkich, którzy chcą zamówić Intencje Mszalne 
od lipca do grudnia. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W piątek Uroczystość Apostołów św. Piotra i Pawła. Msze św. o 8:00 i 18:00. Kolek-
ta to tzw. Świętopietrze. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby diecezji seminarium. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Elżbieta Bereziuk, 
Sylwia Trzasko, Joanna Grabowska, Joanna Leszczyk. Bóg zapłać! 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny oraz książeczki o Niedzieli i Miłosierdziu Bożym, 
świeczki 

————————–—–———–———–——–—–———–—— 

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia bło-
gosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Zapowiedzi przedślubne: 3. Katarzyna Grobarek zam. Kolonowskie 

i Krzysztof Banach zam. Gogolin. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

* Pielgrzymka dzieci do babci Anny, 1 lipca. Msza św. o godz. 10:00. 

* Centrum Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza licealistów i studentów na wakacyjne 
spotkanie o nazwie Ławka Festiwal. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 4-8 lipca w 
Opolu-Winowie. Spotkanie będzie miało charakter festiwalu, noclegi przewidziane są 
w namiotach. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W lipcu i sierpniu  Róże Różańcowe przewodniczą Modlitwie Różańcowej: 

01.07. Róża 8 p. Gizela Zajonc 

08.07. Róża 9 p. Maria Kruk 

15.07. Róża10 p. Brygida Lepka 

22.07. Róża11 p. Krystyna Swoboda 

29.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann 

 

  

39/2018 

Dzisiaj kolekta na cele parafii. Po Mszy św. o 10:00 nauka przed chrztem. 

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

W poniedziałek pierwsze Nabożeństwo Różańcowe o 17:15. Po nabożeństwie nastąpi  
błogosławieństwo płatków róż, jako symbol łask, które wyprasza św. Teresa. Otrzymane 
od sióstr płatki będzie można zabrać do domu. Msza św. o 18:00 w int. czcicieli MB Szka-
plerznej. Gdyby ktoś chciał przyjąć Szkaplerz to jest możliwość otrzymania po Mszy św. 

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

W środę o 17:00 Msza św. Szkolna, po Mszy św. Różaniec. 

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

I czwartek miesiąca o 17:00 Godzina św. i Różaniec 

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

I piątek miesiąca Msze św. o 7;00 w j. polskim, po wystawienie Najśw. Sakramentu, 
18:00 i 21:00, po niej kolejny raz wyruszamy z nocną modlitwą w las. Tym razem „Droga 
3+3=12 km”. Idziemy ulicą Leśną, przez przejazd, lasem, prosto w kierunku Myśliny. Tam 
chwila przerwy i powrót. O godzinie 19:00 spotkanie osób wyjeżdżających na ŚDM 2019 
do Panamy (na stronie www. naszej parafii zapraszamy do zaglądania do zakładki Pana-
ma 2019). Od 8:00 odwiedziny chorych z Komunią św. w domach. 

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

I sobota miesiąca o 17:00 Nabożeństwo Maryjne. Msza św. chrzcielna i roczków o 15:00. 
Od 19:00 dyżur w kancelarii ks. Piotra. 

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

W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezji i seminarium. 

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

Okazja do Sakramentu Pokuty: poniedziałek 16:30 - 17:15; wtorek 17:00 - 17:30; środa 
16:30 - 17:00; czwartek 16:30 - 17:00; piątek 6:30 - 7:00 i 16:00 - 18:00;  
sobota 7:30 - 8:00. 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Monika Puzik, Małgorzata 
Trzasko, Dominika Buraczyńska, Małgorzata Zielińska. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny 

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

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Kolekta na opał wynio-
sła 5.850 zł i 20 euro. 

Stronę www. naszej parafii w miesiącu wrześniu odwiedzono ponad 4 tysiące razy. 

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

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże! 

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

Zapowiedzi przedślubne 2. Klaudia Gomoła zam. Jemielnica i Wojciech Czempała zam. 
Kolonowskie 

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

W październiku następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

07.10. Róża 10 p. Brygida Lepka 

14.10. Róża 11 p. Krystyna Swoboda 

21.10. Róża 12 p. Manfred Ullmann 

28.10. Róża 01 p. Teresa Obst 


