
Porządek Nabożeństw 

od 11.11. do 18.11.2018 r. 

 

Niedziela 11.11. XXXII zwykła 

  7:00 Różaniec 

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

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ męża Ericha, jego matkę, poległego ojca, rodziców Jana i Jadwigę, brata Pawła, siostrę 
Elżbietę w 1 r. śmierci, pokr. i dusze opuszczone 

16:30 Nieszpory 

17:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożego Miłosierdzia za wst. MBNP o dal-
sze bł. opiekę, zdrowie dla Franciszka Spałek z ok. 60 r. urodzin oraz o Boże bł. w całej rodzi-
nie 

 

Poniedziałek 12.11. św. Jozafata, biskupa, męczennika, wsp. 

  7:00 Za ++ matkę Krystynę, ojca Ernesta, brata Norberta i pokr. 

 

Wtorek 13.11. pierwszych męczenników Polskich, wsp. 

17:00 Za + ojca Pawła Leja w r. urodzin, + matkę Elżbietę 

 

Środa 14.11. bł. Marii Luizy Merkert, wsp. 

17:00 Za ++ teściową Waleskę w 20 r. śmierci, jej męża Franciszka, męża Reinholda i dusze opusz-
czone 

 

Czwartek 15.11. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. opie-
kę, zdrowie z ok. 60 r. urodzin syna Jana oraz o opiekę i Boże bł. dla wnuka Tomasza z rodziną 

 

Piątek 16.11. Rocznica pośw. Katedry w Opolu - święto 

16:30 Różaniec za młodych 

17:00 Za ++ męża i ojca Pawła Kwas, teściów Henryka, Helenę, szwagra Bernarda, Urszulę, Jana 
Brol, ++ z rodzin Wodarczyk, Adamczyk i pokr. 

 

Sobota 17.11. św. Elżbiety węgierskiej, wsp. 

  8:00 W int. Parafialnego zespołu Caritas i dobrodziejów 

————–———–——–—–———–————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ męża i ojca Alfreda z ok. urodzin, jego rodziców Marię i Jana, brata Wernera, teściów 
Gertrudę i Wilhelma Drzymała, chrzestną Annę, Józefa, Bernarda Morcinek, Eryka Peterman 

 

Niedziela 18.11. XXXIiI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30  Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. opie-
kę, zdrowie z ok. 70 r. urodzin Jadwigi Kołodziej oraz o opiekę i Boże bł. w rodzinach dzieci 

 (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. opie-
kę, zdrowie z ok. 50 r. ślubu Marii i Waltra Bonk 

16:30 Nieszpory 

17:00 Za ++ męża Ernesta w r. śmierci, Hildegardę, rodziców, brata, 3 szwagierki, 3 szwagrów,  
teściów oraz pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

45(1298) 18.11. – 25.11. 2018 

 

Refleksja 

Jak dobrze jest mieć sprawy w swoich rękach! Jak  

dobrze mieć wszystko pod kontrolą! Jak przyjemne jest 

to poczucie, że się panuję nad sytuacją! Nic nie zaska-

kuje, nic nie burzy spokoju. Kto by tak nie chciał.  

Pieniądze dają poczucie panowania, bezpieczeństwa, 

roztaczając przed umysłem i sercem wiele możliwości. 

Poza tym, jak masz pieniądze, to masz spokój. Masz 

utrzymanie, masz na ewentualne leczenie i jeszcze  

wystarczy na świetne wakacje. Gdy nie ma pieniędzy, 

zaczynają się mnożyć niepokoje, wkrada się destabili-

zacja, pojawia nerwowość. Zapytajmy samych siebie o jedno: Co podtrzymuje 

nasze życie. Pieniądze? Jeśli tak jest, to trzeba uczciwie nazwać je naszym  

bogiem! Jeśli się na nich opieram i tracę grunt pod nogami, gdy ich brakuje,  

będzie to niezawodny znak, że one były i pozostają moim bogiem. I to nie są wca-

le słowa na wyrost. Bóg jest właśnie tym czymś, na czym się opieram. Jeśli  

doznaję spokoju i bezpieczeństwa z powodu mojego portfela, to w nim jest mój 

bóg i – nie czarujmy się – że to jest Jezus Chrystus. On zauważył wdowę, która 

swą kieszeń była w stanie opróżnić. On wyraźnie pochwalił ubogą kobietę, która 

„wrzuciła najwięcej ze wszystkich”, bo „wrzuciła wszystko, co miała, całe swe 

utrzymanie”. Choć nie znamy jej historii, to wiemy jedno: wierzyła, że da radę  

i przeżyje, pomimo ofiary ze wszystkiego, co miała. Można o niej też powiedzieć, 

że na pieniądzach się na pewno nie opierała i że za to właśnie pochwalił ją Jezus. 

Za co? Że była tak lekkomyślna, nierozsądna, bo oddała wszystkie swoje oszczęd-

ności…Czy Jezus Chrystus da radę zaspokoić Twoje potrzeby, gdy zrobisz to co 

wdowa? Jezus nie żartował, gdy mówił: „O nic się już nie troskajcie, bo dzień 

jutrzejszy sam się o siebie zatroszczy?” Gdy nie spróbujesz zaryzykować wszyst-

kim, jak wdowa z Ewangelii, możesz nie poczuć, co to znaczy, że Bóg cię niesie  

i podtrzymuje. 

 

Sentencja: P. Cohelo - Jeden dzień, może to śmiesznie mało, ale każdy dzień jest 
najcenniejszym skarbem. Wie to człowiek umierający. Za jeden dzień życia da 
wszystkie skarby, które zgromadził. 



Opowiadanie 

Jeżeli chcesz przyłączyć się do naszej paczki, musisz to zrobić! – powiedział Piotrek  

z kamienną twarzą. Nigdy nie kradłem – wymamrotał Arek, patrząc na czubki swoich butów. 

Zawsze jest ten pierwszy raz. A dowód odwagi jest dowodem odwagi! Nie trzęś portkami – 

zachęcał Benek – My odwrócimy uwagę staruszka, a ty ukradniesz czekoladę i włożysz ją do 

kieszeni. No już! Alek, potrząsając ramionami, powiedział: Pozbawienie staruszka czekolady 

nie jest wielkim dowodem odwagi. Chcesz być jednym z nas, tak czy nie? Jesteś tchórzem! 

Nie jestem tchórzem – stanowczo oznajmił Alek. Cała trójka udała się w kierunku małego 

sklepiku, w którym było wszystkiego po trochu. Kiedy wychodzili do środka, w drzwiach 

rozległ się dzwonek. Staruszek spojrzał spod okularów i pozdrowił ich skinieniem głowy. 

Piotrek i Benek udawali, że oglądają towar. Następnie przenieśli uwagę sklepikarza na regał 

z zeszytami. Ile kosztuje ten? Złoty pięćdziesiąt W tym czasie z innego regału Alek szybkim 

ruchem zgarnął do kieszeni kilka tabliczek czekolady. Chłopcy zapłacili za zeszyt. Staruszek 

podarował każdemu gumę do żucia. Tak postępował wobec wszystkich dzieci. Chłopcy  

wybiegli podekscytowani. W parku Alek wyjął łup. Czekolada z orzechami! Duża! Pochło-

nęli ją w mgnieniu oka. Alkowi wydawała się okropnie gorzka. Teraz jesteś jednym z nas! –  

powiedział Piotrek i głośno przybił mu „piątkę”. Idę do domu – wyszeptał Alek. 

Cały wieczór się uczył i poszedł spać bez słowa. Nazajutrz rano, kiedy przechodził obok 

sklepiku staruszka, poczuł gwałtowne bicie serca. Po zakończeniu lekcji długo pakował 

książki do plecaka, bo chciał wracać sam. Potem wszedł do sklepiku. W drzwiach rozległ się 

dzwonek. Staruszek przyjął go serdecznie. Chłopiec położył pieniądze obok kasy. Trzy  

tabliczki czekolady – powiedział Weź, je sobie, Alku – odpowiedział staruszek. Wziąłem już 

wczoraj, proszę pana – czerwieniąc się, wyszeptał. I dodał: Musiałem to zrobić. To był  

dowód odwagi...Staruszek wziął banknot i wydał mu resztę. Jak zawsze, dał też Alkowi  

gumę do żucia. Następnie z uznaniem pokiwał głową: Teraz dałeś prawdziwy dowód odwa-

gi. 

 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym 

„Jeśli na przestrzeni dziejów - w przeszłości i teraz - wielu ludzi, mężczyzn i kobiet, dawało 

świadectwo ważności modlitwy, poświęcając się na chwałę Boga i oddając życiu modlitwy 

przede wszystkim w klasztorach, z wielkim pożytkiem dla Kościoła, to w ostatnich latach 

zwiększyła się również liczba osób, które w obrębie rosnących ciągle ruchów i grup, na miej-

scu naczelnym stawiają modlitwę i w niej szukają odnowy życia duchowego. Jest to objaw 

znamienny i pocieszający, gdyż doświadczenie takie wpływa skutecznie na ożywienie modli-

twy wśród wiernych, co dopomaga im lepiej dostrzegać w Duchu Świętym - Tego, który 

budzi w sercu głębokie pragnienie świętości”. 

 

Na wesoło 

Przyjeżdża biskup do parafii. W salce katechetycznej zgromadzone są dzieci. Arcypasterz 

stawia jednej z dziewczynek pytanie: co to jest małżeństwo? Jest to miejsce kary, gdzie  

ludzie odpokutowują za swe grzechy...przerywa jej proboszcz:– Moje dziecko, pomyliło ci 

się z czyśćcem. Biskup bierze w obronę dziewczynkę:– Dajcie jej spokój, księże proboszczu. 

Co my, księża, wiemy o małżeństwie? Być może ona ma rację. 

 

Przychodzi Jasio do sklepu i mówi co ma kupić… Na to sprzedawczyni:- czy jesteś pewien, 

że mama kazała Ci kupić 20 dkg ziemniaków i 2 kg cukierków? 

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 

 

  

45/2018 

 

Nabożeństwa Różańcowe o godzinie 17:30. 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 

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

—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę gościmy księdza oraz alumnów WSD w Opolu. Modlimy się o nowe powołania. Kolekta na cele WSD. Po Mszy św. O 10:00 nauka przed chrzcielna. O 17:15 Różaniec. 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 

Intencje Mszalne na 2019 rok można zapisywać: w czwartek w godzinach 8:00 - 9:00; 16:00 - 17:00 oraz po Mszy wieczornej. 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 

Okazja do Spowiedzi św. pół godziny przed Różańcem oraz w sobotę od 9:00 do 10:00 (szczególnie dla dzieci i młodzieży) oraz od 17:00 do 18:00. 

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej:  Bóg zapłać! 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Ofiara na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia wyniosła 1.256 zł.  

—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 

Od piątku do niedzieli spotkanie młodych na Górze św. Anny Ławka Go! Szczegóły u ks. Piotra. Zachęcam bardzo do wyjazdu.  

 

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

Dzisiaj Msza św. wieczorna będzie o godzinie 17:00. Nabożeństwo o 16:30. Kolekta na 
pomoc Kościołowi w potrzebie. 

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

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po spotkanie kandydatów na ministranta. O 18:45  
wyjazd na Apel Jasnogórski (zapisane osoby proszę o potwierdzenie wyjazdu). 

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

W czwartek o 19:30 spotkanie kapłanów dekanatu Zawadzkie. 

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

W piątek „Droga piernik+4+4=14 km.” Zapraszam na kolejną Drogę modlitewną  
w ciszy, w naszych lasach. Jako, że jest to „jubileuszowa - 10” Droga (plus jedna Droga 
Krzyżowa), rozpoczniemy o 20:30 w salce przy herbacie i pierniku. Porozmawiamy.  
Wykształciła się spora grupa ludzi razem spędzająca „noce”. Idziemy w ciszy, więc  
właściwie nie rozmawiamy. Teraz będzie okazja do rozmów. O 21:15 wyruszymy w trasę, 
tym razem ulicą 1 Maja do zameczku w Zawadzkiem, tam krótki odpoczynek i powrót. 

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

W sobotę o 8:00 Msza św. w int. parafialnego zespołu Caritas, wszystkich dobrodziejów, 
pracowników Caritas, zapraszamy też wszystkich opiekujących się chorymi. O 17:30  
Nabożeństwo Maryjne. Od 9:00 zapraszam do grabienia liści, uczniów klasy III gimna-
zjum oraz tych, którzy z młodszych roczników nie mogli być w pierwszym terminie. 

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

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. Nieszpory o 16:30. Wieczorna Msza św.  
o 17:00. W Kielczy o 16:00 koncert „Gaude Mater Polonia - Wincenty z Kielczy in memo-
riam”. 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Dorota Front, Justyna  
Sowiak, Maria Konieczny, Irena Krasucka. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny, kalendarze na 2019 rok 

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

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Za wspólną modlitwę za 
zmarłych. Za złożone ofiary na wypominki. Za dobre, życzliwe słowa i wszelkie rozmowy. 
Przygotowanie spotkania z św. Marcinem. 

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

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

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

++ Odbyły się pogrzeby; śp. Michał Sawczuk l. 23; Marek Koźlik l. 45;  
Beata Piontek l.47. Wieczny odpoczynek…++ 

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

www - naszą stronę parafii odwiedzono w tym roku już ponad 40 tysięcy razy. Dziękuje-
my! Pozdrawiamy wszystkich. Dziękujemy przede wszystkim osobom spoza Kolonow-
skiego z kraju i z zagranicy, którzy zaglądają do naszej miejscowości poprzez tę stronę. 
Pozdrawiamy szczególnie pana z Niemiec, który „w każdą niedzielę, zaraz po obiedzie  
musi otworzyć stronę i bardzo dokładnie ją prześledzić”. 

 

Pokój i dobro 


