
Porządek Nabożeństw 

od 02.12. do 09.12.2018 r. 

 

Niedziela 02.12. I Adwentu 

  7:00 Różaniec 

  7:30  Za ++ matkę Gertrudę w 8 r. śmierci, ojca Wilhelma, matkę Marię, szwagra Alfreda, dziad-
ków z obu stron, Annę, Józefa, Bernarda i pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Engelberta, rodziców Annę i Wiktora, Franciszka i Małgorzatę, 
siostry, braci, bratową Jadwigę, szwagra Gerharda i pokr. z obu stron 

17:00 Za ++ rodziców Aleksandrę i Józefa, teściów Gertrudę i Jana, teścia Emila, brata Krzysztofa, 
szwagierki Annelise i Małgorzatę, szwagrów Henryka, Jerzego, Piotra oraz pokr. 

 

Poniedziałek 03.12. św. Franciszka Ksawerego, wsp. 

17:00 1. Za ++ rodziców Łucję i Teodora, brata Piotra, teściów Ritę i Augustyna, dziadków pokr.
 i dusze w czyśćcu 

  2. Za + Michała Sawczuk w miesiąc po śmierci 

 

Wtorek 04.12. św. Barbary, dziewicy, męczennicy, wsp. 

17:00 Za ++ matkę Annę w 6 r. śmierci, ojca Teodora, teściów Elżbietę i Gerharda ++ dziadków  
z obu stron 

 

Środa 05.12. 

17:00 1. Za ++ ojca Wilhelma w r. śmierci, matkę Adelajdę i pokr. 

  2. Za + Elżbietę Lepieciło - zam. od sąsiadów 

 

I Czwartek 06.12. św. Mikołaja, biskupa, wsp. 

16:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++ rodziców Zofię i Stanisława, męża Józefa, jego rodziców, siostrę Magdalenę, szwa-
grów Norberta, Teodora, szwagierkę Helgę i pokr. 

 

I Piątek 07.12. św. Ambrożego, biskupa, doktora, wsp. 

  7:00 Za ++ kapłanów 

16:30 Różaniec za młodych 

17:00 Za ++ męża i ojca Jana, rodziców Barbrę i Stanisława, siostry Stefanię i Hildegardę, braci 
Wilhelma i Oswalda, bratową Elżbietę, siostrzeńca Jerzego, pokr. i dusze w czyśćcu 

 

Sobota 08.12. Niepokalane Poczęcie NMP 

  8:00 W int. parafialnej rodziny Róż Różańcowych oraz Marianek  

————–———–——–—–———–————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze  
bł. opiekę, zdrowie światło Ducha św. dla Zofii z ok. 18 r. urodzin 

 

Niedziela 09.12. II Adwentu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 1. Za ++ matkę Łucję Sowicz, ojca Antoniego, męża Henryka, teściów, dziadków. 

 2. Za + Michała Sawczuk - zam. od Oli Makusek (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Beatę Piontek w miesiąc po śmierci 

16:30 Nabożeństwo 

17:00 Za + Marka Koźlik w miesiąc po śmierci 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Adwent 

 

Który dziś rozpoczynamy, jest tym błogosławionym 

czasem, w którym Bóg przypomina nam o tym, co dla 

nas jest naprawdę ważne, i o tym, na kogo czekamy. To 

okres duchowego otwarcia na nowe światło, nowe życie 

i nowe narodzenie się Chrystusa w naszych sercach. 

Chociaż zanikło już wiele adwentowych zwyczajów, to 

jednak nadal pozostał duch adwentowy. Duch nadziei, 

tęsknoty i oczekiwania. Całe nasze życie składa się  

z tęsknot i oczekiwań. Podobnie jak dzieci w szkole 

czekają na zakończenie zajęć i początek świątecznych 

ferii, tak i my z nadzieją wypatrujemy wielu rzeczy: 

człowiek głodny czeka na kromkę chleba, biedny na 

zmianę swego losu, bezrobotny na pracę. Chory pragnie 

powrotu do zdrowia, niekochany szuka miłości, smutny czeka na ciepłe serce, dobre 

słowo, serdeczny uśmiech. W tym też sensie możemy stwierdzić, że całe nasze  

życie jest jednym długim Adwentem. 

Uważajcie! Czuwajcie! Módlcie się! Oto słowa, które kieruje dziś do nas Chrystus, 

ostrzegając, abyśmy najważniejszych w naszym życiu spraw nie odkładali na jutro. 

Bo jutro nie zależy od nas; jutro może nam zagwarantować tylko Bóg i jeżeli nie 

będziemy o tym pamiętać, to może się okazać, że jutra już dla nas nie będzie.  

W dzisiejszej Ewangelii Jezus ostrzega: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie 

były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie 

przypadł na was znienacka, jak potrzask”. Najbardziej niebezpieczny dla nas etap  

w życiu rozpoczyna się wtedy, gdy uczymy się słowa „jutro”. Od tego dnia zaczyna-

my odkładać różne ważne sprawy. Od tego momentu zaczynamy żyć i działać tak, 

jakbyśmy mieli nieskończoną ilość czasu. Adwent to czas, w którym Jezus wzywa 

nas do tego, abyśmy nie zostawiali w naszym życiu na potem spraw najważniej-

szych. 

 

Sentencja: ks. P. Pawlukiewicz - Są ludzie, jak Aniołowie, w każdej sytuacji, każ-

dym słowem dodadzą skrzydeł. A są jak Herod, pod płaszczykiem dobra 

i prawdy niszczą drugiego człowieka. 



Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z języka  
łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to 
oznaczało oficjalny przyjazd cezara. W chrześcijaństwie terminem tym określa się  
radosny czas przygotowania do Narodzenia Pańskiego, w którym wspomina się pierwsze 
przyjście Jezusa i jednocześnie oczekuje się ponownego Jego przyjścia na ziemię. Pierw-
sze ślady obchodzenia adwentu spotykamy w IV w. między innymi w liturgii galijskiej  
i hiszpańskiej. Obecnie adwent obejmuje 4 kolejne tygodnie począwszy od pierwszej 
niedzieli po uroczystości Chrystusa Króla, do pierwszych nieszporów Bożego Narodze-
nia. Adwent to okres liturgiczny rozpoczynający rok kościelny, poprzedzający Boże Na-
rodzenie, i przygotowuje na Jego powtórne przyjście przy końcu świata.  
Adwent trwa od 23 do 28 dni i obejmuje 4 kolejne niedziele. Teksty liturgiczne tego 
okresu ukazują postacie świętych, którzy poprzedzili lub przepowiadali przyjście  
Mesjasza, a więc: Najświętszą Maryję Pannę, św. Jana Chrzciciela, proroka Izajasza, 
oraz wspominają dawne oczekiwanie ludzi na przyjście obiecywanego Zbawiciela. Od 
chwili, gdy Bóg po pierwszym grzechu dał obietnicę pojednania, naród wybrany  
z nadzieją oczekiwał jej spełnienia. Podobnie i pozostała ludzkość często podświadomie 
oczekiwała - jak świadczą różne tradycje i wierzenia nadejścia czegoś nowego - lepsze-
go. Adwent jest więc również pamiątką długiego czekania. W Kościele Adwent przygo-
towuje wiernych na święta Bożego Narodzenia. Bóg stał się człowiekiem, przyszedł do 
nas, a więc i my winniśmy wyjść Bogu naprzeciw, aby spotkać się z wcielonym Synem 
Bożym. 

Roraty to Msza św. ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiana przez cały adwent  
w dni powszednie. Nazwa ta pochodzi od słów pieśni na wejście: "Rorate caeli desuper" - 
"Spuśćcie rosę niebiosa". Zbawiciel jest tu porównany do rosy. Najstarsze ślady odpra-
wianej w Polsce Mszy św. roratniej sięgają XII w. W wieku XVI roraty były już znane  
w całej Polsce. W czasie Rorat pali się przy ołtarzu dodatkowa ozdobna świeca. Świeca 
ta symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Zbawiciela oczekującą Jego przyjścia 
na świat. W naszej parafii roraty będą odprawiane od poniedziałku do piątku o 17:00 
Zapraszamy na nie dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych. Niech będą one dla całej 
parafii wyrazem radości z oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. 

 

Opowiadanie 

W zatoczce, która wrzynała się w wysoki i skalisty brzeg, mieszkał pelikan o wielkich 
białych skrzydłach. Tam wykluły się z jaj jego wspaniałe dzieci – dwa małe pelikany, 
silne i nieustannie głodne. Pelikan nurkował z regularną częstotliwością, stawiając  
czoła falom i podwodnym rafom. Łowił ryby i małże, a następnie napełniał nimi wieczne 
otwarte dzioby swoich malców. Nastała sroga zima. Wichry i burze szalały bez przerwy. 
Życie pelikana stało się bardzo trudne, ponieważ nie mógł nawet wzbić się  
w powietrze. Silny wicher rzucał nim o skały, tak że ptak złamał skrzydło i nie mógł  
latać. Usiadł więc w gnieździe przy swoich malcach Jesteśmy głodne! Bardzo głodne! – 
krzyczały z szeroko rozwartymi dziobami małe pelikany. Pelikan, udręczony oglądaniem 
ich cierpienia, uczynił to, co w takiej sytuacji robią pelikany – zanurzył dziób w swym 
ciele, aby nakarmić malców własną krwią. W ten sposób przez kilka dni udało mu się 
utrzymać dzieci przy życiu. Potem zakończył swój żywot. Wtedy jedno z piskląt powie-
działo do drugiego: Całe szczęście! Już miałem dosyć codziennie tego samego jedzenia. 

Ten świat jest pełen ludzi, którzy dają swoje „ciało”, swój czas, swoją pracę na rzecz 
innych i nie słyszą nawet skromnego „dziękuję”. 

 

JARMARK ADWENTOWY - dziś od 15:00 

RORATY - od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00 

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 I Niedziela Adwentu. Podczas Mszy św. o 10:00 błogosławieństwo opłatków oraz wień-
ców i stroików adwentowych. O 15:00 Jarmark Adwentowy. Nie będzie po południu Nabożeń-
stwa. O 17:00 Msza św. wieczorna. Kolekta na cele diecezji i seminarium. W Opolu w kościele 
seminaryjnym od 16:00 Ekumeniczna Modlitwa Młodych. 

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

I czwartek o 16:00 Godzina św. 

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

I piątek. Msze św. o 7:00 w j. niemieckim, po wystawienie Najśw. Sakramentu, o 17:00 Roraty. 
Od 8:00 odwiedziny chorych w domach z Komunią św. O 19:00 spotkanie P R D. 

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

W sobotę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msza św. o 8:00. Nabożeństwo Maryjne  
o 17:30. Młodych zapraszam o 19:15 do obejrzenia filmu w reż. Łukasza Palkowskiego pt. 
„Najlepszy”. Zapraszam do obejrzenia filmu, poczęstunek i rozmowę na temat filmu. Pragnę się 
zorientować czy i ilu młodych jest chętnych do spotkania w proponowanej formie w sobotni wie-
czór, dlatego proszę u ks. Piotra zgłaszać się po „wejściówki”. 

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

Przyszła niedziela II Adwentu. Nabożeństwo o 16:30. Msza wieczorna o 17:00. Zapraszam, tak 
jak młodych dzień wcześniej, do obejrzenia filmu pt. ”Najlepszy”, o godzinie 18:15. Zapraszam 
starszych, a szczególnie rodziców, do obejrzenia i do rozmowy. Można mi również tak jak młodzi 
dać znać, o tym czy ktoś wybiera się na projekcję. 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Brzozowej i Konopnickiej: Bożena Piaszczyń-
ska, Mirela Szmyt, Maria Feliks, Joanna Spałek. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość. Opłatki na stół wigilijny można nabywać 

w zakrystii oraz w klasztorze. Świece Caritas do nabycia dziś po Mszach św. oraz na Jarmarku. 

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

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Przygotowanie świątyni na  
Adwent, wykonanie wieńca adwentowego. Bóg zapłać za wycięcie suchych drzew na cmentarzu, 
na które było pozwolenie, panom Mieczysławowi, Henrykowi, Piotrowi, panu Tadeuszowi za 
przewiezienie drzewa. 

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

++ Odbył się pogrzeb śp. Małgorzaty Trzasko l.65; Irmgarda Wiora l.86. Wieczny odpoczynek…
++ 

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

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

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

Dziś po Mszach św. oraz na Jarmarku stoisko Caritas oraz grupy „Z nadzieją do Panamy”.  
Można nabywać wiele rzeczy adwentowych i świątecznych: pierniki, skarpety, dekoracje, lampio-
ny na roraty, świece, książki, „zestaw wigilijno - sylwestrowo - królewski” i wiele innych…
Dochód przeznaczmy na działalność grup. 

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

* 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 karme-
litanek w Truskolasach, tam Msza św. Czuwanie i luźne spotkanie, poczęstunek. Następnie wy-
jazd na Jasną Górę. O 21:00 Apel Jasnogórski i powrót ok. 23:00 do domu. Zapisy (do 05 grudnia) 
u ks. Piotra i zakrystii, koszt wyjazdu 5 zł. Wyjazd ‘obowiązkowy” jest dla uczniów 8 kl. i 3 gimna-
zjum. 

* W Turnieju piłkarskim na poziomie dekanatu drużyna naszych ministrantów szkół ponadgimna-
zjalnych zajęła I miejsca i zakwalifikowała się na wyższy poziom. 


