
Porządek Nabożeństw 

od 18.11. do 25.11.2018 r. 

 

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. 
opiekę, 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. 
opiekę, zdrowie z ok. 50 r. ślubu Marii i Waltra Bonk oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci 

16:30 Nieszpory 

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

 

Poniedziałek 19.11. 

  7:00 Za + Elżbietę Lepieciło - zam. od rodziny ze Zwierzyńca 

 

Wtorek 20.11. św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, wsp. 

17:00 Za + matkę Stefanię Koza w 1 r. śmierci, ++ córkę Krystynę i dziadków Felix 

 

Środa 21.11. Ofiarowanie NMP, wsp. 

17:00 Za ++ rodziców Franciszka i Franciszkę, braci Alfreda i Leopolda, bratową Gertrudę, dziad-
ków i pokr. 

 

Czwartek 22.11. św. Cecylii, dziewicy, męczennicy, wsp. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 W int. organistów, chórzystów, orkiestry, scholi 

 

Piątek 23.11. 

16:30 Różaniec za młodych 

17:00 Za ++ ojca Piotra, matkę Teklę, teściów Gertrudę i Franciszka, 2 braci, siostrę Agnieszkę, 
szwagra, bratanka 

 

Sobota 24.11. 

  8:00 Za ++ matkę Zofię w r. śmierci, ojca Stanisława, siostrę Magdalenę, męża Norberta, szwa-
grów Teodora i Józefa, dziadków i pokr. 

————–———–——–—–———–————— 

16:30 Adoracja 

18:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. 
opiekę, zdrowie z ok. 20 r. ślubu Anny i Mariusza Tymich 

 

Niedziela 25.11. Jezusa Chrystusa Króla 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Gertrudę Obst z ok. urodzin, ojca Jana, ++ z rodzin Obst, Szydłowski, Szaton, 
Wallaschek (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną dla rodziców z obu stron, brata, wszystkich krew-
nych, przyjaciół, dobrodziejów i sąsiadów 

16:30 Nabożeństwo 

17:00 Za + Lidię Neuman - zam. od sąsiadów 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Niebo i ziemia przeminą… 

 

Nie tylko Kościół ale każdy chrześcijanin powi-

nien posiadać zdolność rozumienia znaków czasu. 

Lecz aby rozumieć znaki, które widzimy po raz 

pierwszy, potrzebna jest pewną znajomość intencji 

autora i reguł, którymi się on kieruje przygotowu-

jąc jakiś znak. Mając taką wiedze jesteśmy zdolni 

do rozumienia znaków, których wcześniej nie wi-

dzieliśmy. W tym właśnie przejawia się wiara, że 

rozumiemy „język Bożych znaków”, znamy zasa-

dy, według których Bóg do nas mówi, umiemy  

poprawnie odczytywać wydarzenia, które dzieją się we współczesnym świecie 

i naszym życiu. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ umiejętność wskazania 

obecności Boga w każdym wydarzeniu, jest podstawowym wymiarem chrze-

ścijańskiego życia i świadectwa. Ewangelia mówi także o pojawieniu się fał-

szywych proroków, fałszywych interpretacji Bożych znaków. Fałszywa inter-

pretacja trudnych lub napawających lękiem wydarzeń, będzie nas zawsze pro-

wadzić ku wyrzeczenia się swego wybraństwa. Fałszywi prorocy będą zawsze 

chcieli obudzić w nas lęk, przerazić, pozbawić nadziei. Rozpoznawanie zna-

ków jest więc konieczne, by nie dać się zwieść i nie wyrzec się wiary, lecz 

czujnie oczekiwać spotkania z Chrystusem. Czy rozumiem język Bożych zna-

ków, mowę Boga, który nieustannie przemawia do mnie? Przemawia poprzez 

wydarzenia o zasięgu światowym oraz poprzez wydarzenia bardzo osobiste. 

Przemawia poprzez drugiego człowieka i poprzez słowa Pisma świętego, ho-

milie, katechezy. Jakie uczucia rodzą we mnie informacje o realnych katastro-

fach? Co czuję, gdy słyszę o globalnych zagrożeniach, o tym, że klimat się 

ociepla, że kolejne państwo posiada broń nuklearną, że jakaś kometa zmierza 

w stronę ziemi? W czym wyraża się moja chrześcijańska czujność? 

 

Sentencja: Mądrość Syracha - Nie zasięgaj rady tego, kto patrzy na ciebie 
krzywym okiem, a przed tymi co ci zazdroszczą, ukryj swe zamiary. 



Opowiadanie 

Pewien kwiatek o delikatnych barwach dniami i nocami tęsknił za towarzystwem 

pszczół, ale żadna nie siadała na jego płatkach. Kwiatek wciąż jednak marzył.  

W ciągu długich nocy wyobrażał sobie niebo, po którym latał rój pszczół. Śnił, 

że owady siadały na nim i czule go całowały. Dzięki tym snom udawało się mu 

przetrwać do następnego dnia, by znów otworzyć się na światło słońca. Pewnej 

nocy księżyc, który wiedział o cierpieniu kwiatka, zapytał go: Czy nie znudziło ci 

się czekanie? Może i tak, ale muszę nadal walczyć. Dlaczego? Bo jeśli nie będę 

się otwierał, uschnę. 

 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym 

„W wielu ludziach i wielu wspólnotach dojrzewa świadomość, że przy całym 

zawrotnym postępie cywilizacji naukowo-technicznej, niezależnie od rzeczywi-

stych zdobyczy i osiągnięć, człowiek jest zagrożony i ludzkość jest zagrożona. 

Wobec tego zagrożenia - więcej, w doświadczeniu groźnego upadku duchowego 

człowieka - osoby i wspólnoty, jakby wiedzione wewnętrznym zmysłem wiary, 

szukają mocy, która zdolna jest człowieka podźwignąć, wyzwolić go od siebie 

samego i z jego błędów i pomyłek, które czynią szkodliwymi nawet owe osią-

gnięcia. I tak, odkrywają oni modlitwę, a w, niej objawia się Duch, który 

„przychodzi z pomocą naszej słabości”. W ten sposób czasy, w których żyjemy, 

zbliżają wielu ludzi do Ducha Świętego przez powrót do modlitwy”. 

o Miłosierdziu 

„Społeczny charakter miłosierdzia wymaga, aby nie pozostawać biernymi i odpę-

dzić obojętność i hipokryzję, aby plany i projekty nie pozostały martwą literą”. 

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim różne podsumowania. Czy miłosierdzie da 

się ubrać w statystykę? 

 

Na wesoło 

* Kochany szepcze mama do ucha Piotrusia podczas Mszy Świętej pomódl się do 

Bozi o zdrowie dla twego braciszka. Dobry Boże szepcze Piotruś, przyjdź do nas 

i pomóż mojemu braciszkowi Jurkowi, bo jest ciężko chory. Potem milczy chwi-

lę. Po zastanowieniu się, jeszcze dodaje: My mieszkamy na ul. Pięknej nr. 34. 

* Późnym wieczorem rodzice przyłapują Jasia, jak wymyka się z domu z wielką 

latarką w dłoni. Dokąd to? – pyta ojciec. Na randkę. Ja w Twoim wieku chodzi-

łem na randki bez latarki. No i popatrz na co trafiłeś. 

* Pewien młody brat, który był zapominalski, został posłany przez swego przeło-

żonego do Aleksandrii. Idź do Erystosa, sprzedawcy leków, i poproś, by sprzedał 

ci kilogram pamięci. Po kilku dniach młodzieniec wrócił z pustymi rękoma.  

Abba, sprzedawcy leków zabrakło już pamięci. Ale prosił, by ci powiedzieć, że 

ma dla ciebie dziesięć kilo cierpliwości. 

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 
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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 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  
memoriam”. 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 

W czwartek wspomnienie św. Cecylii. O 17:00 Msza św. w int. naszych organi-
stów, chórzystów, orkiestry, scholi. Modlitwą chcemy podziękować za ich trud 

i posługę dla naszej parafii i każdego z Nas. 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 

W sobotę o 9:00 Msza św. w int. ministrantów naszego dekanatu. Następnie na 
sali Turniej Piłkarski. Od 16:30 Adoracja Najśw. Sakramentu, indywidualnie, 
w ciszy. W tym czasie okazja do Spowiedzi św. O 18:00 Msza św. niedzielna. 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 

Przyszła niedziela uroczystość Jezusa Chrystusa Króla. Kolekta na cele parafii. 
Nabożeństwo o 16:30. Wieczorna Msza św. o 17:00. Nauka przed chrztem po 
Mszy św. o 10:00. O 10:00 przyjęcie nowych ministrantów. W Opolu Dzień 
Skupienia Szafarzy Komunii św. początek o 10:30. 

—————————————————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Mariola Chudy, 
Sylwia Chudy, Katarzyna Ploch, oraz z ul. Fabrycznej Krystyna Schwinge. Bóg 
zapłać! 

—————————————————————————————————- 

Do nabycia: Gość Niedzielny, kalendarze na 2019 rok. Biblioteka czynna po 
Mszy św. w niedzielę o 10:00. Filmy DVD do wypożyczenia w kancelarii. 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 

W środę i czwartek po Mszy św. można zapisywać Intencje Mszalne na 2019 r. 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Za piątkową 
Drogę. Wykonaną tablicę na dekoracje do kościoła. Paniom z Caritas za ogrom 
pracy w uporządkowaniu i myciu naczyń należących do inwentarza parafii.  
Młodzieży za grabienie liści. 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 

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

—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 

W piątek 14 grudnia Czuwanie dla młodzieży. Zapraszam uczniów: 8 klasy,  
3 gimnazjum, szkół średnich, studentów i pracujących. Program: wyjazd o 16:00 
autokarem do klasztoru sióstr karmelitanek w Truskolasach, tam Msza św.  
Czuwanie, poczęstunek i rozmowy. Następnie wyjazd na Jasną Górę. O 21:00 
Apel Jasnogórski i powrót ok. 23:00 do domu. Zapisy w zakrystii i u ks. Piotra, 
koszt wyjazdu 5 zł. 


