
Porządek Nabożeństw 

od 09.12. do 16.12.2018 r. 

 

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 

 

Poniedziałek 10.12. 

17:00 Za ++ matki Wiktorię i Johannę, siostrę Anielę, rodziców Gertrudę i Leona, szwagierkę 
Elżbietę, szwagrów Ernesta i Eryka, kuzynkę Krystynę i jej męża ++ z pokr. 

 

Wtorek 11.12. 

17:00 Za ++ ojca Tadeusza z ok. urodzin, matkę Franciszkę, teściów Marię i Franciszka,  
++ z rodzin Osiński, Swoboda, Krupka 

 

Środa 12.12. 

17:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze 
bł. opiekę, zdrowie z ok. 80 r. urodzin Gizeli Zajonc oraz o Boże bł. i zdrowie dla  
rodzin synów, wnuków i prawnuczki Hani 

 

Czwartek 13.12. św. Łucji dziewicy i męczennicy, wsp. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++ ciocię Elfrydę jej męża i pokr. 

 

Piątek 14.12. św. Jana od Krzyża prezbitera, doktora, wsp. 

16:30 Różaniec za młodych 

17:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wst. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze bł. opiekę, zdrowie z ok. 85 r. urodzin Adelajdy Budnik oraz za  

+ brata Ernesta Machnik i Boże bł. dla całej rodziny 

 

Sobota 15.12. 

  8:00 Za ++ męża Jerzego w r. śmierci, syna Marcina, rodziców, teściów i pokr. 

————–———–——–—–———–————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + Michała Sawczuk - zam. od pracowników Nadleśnictwa Zawadzkie 

 

Niedziela 16.12. III Adwentu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze 
bł. opiekę, zdrowie w int. rodziny (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 1. Za ++ męża, ojca Wiktora, rodziców, szwagrów i pokr. 

 2. W int. całej naszej parafii 

17:00 Za ++ Józefa Kurc, jego rodziców, Joachima Rataj jego rodziców 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Myśli na Adwent i nie tylko - ks. K. Grzywocz 

 

− Tylko idioci się nie mylą 

− Czy ma sens winnica bez wina? 

− Jeżeli w dzieciństwie nie zostaliśmy odpowiednio nakarmieni (czułość, dotyk, 
dowartościowanie, dobre słowo), to ten głód pozostaje w Nas i współtworzy na-
szą dorosłość 

− Często krytykujemy, wytykamy błędy, oczywiście tylko z życzliwości, przyjaźni, 
a tak naprawdę rozładowujemy swoją agresję i kompleksy 

− My często nie spożywamy życia, ale je połykamy 

− Często najlepszą obroną, jest brak obrony 

− Nie wolno nam pod pozorem naszej szczerości i naszej „nie omylnej racji”, ranić 
innych 

− Nie liczy się kim byłeś, liczy się kim chcesz się stać 

− Przeciwności, kryzys, upadek to najlepsze okazje do wzrostu i rozwoju 

− W życiu, trzeba znaleźć buty na swoja miarę. Jeśli ubiorę za duże to  
poprzestanę na marzeniach, jeśli za małe to życie będzie ciążyć 

− Prawdą można zranić, jak i uleczyć 

− Z człowiekiem, który nie popełnia błędów, nie da się żyć. 50 % życia to nasze błędy 

− Im niższe poczucie wartości, tym częstsze porównywanie się z innymi 

− Rany muszą być oblane łzami, wtedy łatwiej się goją 

− Nożem możemy ukroić chleb, ale i zabić 

− Swoją głową nie rozbijesz każdego muru, ale mur może rozbić twoja głowę 

− To nie miejsca, ludzie, rzeczy mnie uszczęśliwiają. To ja siebie uszczęśliwiam 

− Często, krytyką odwartościowujemy innych, aby dowartościować siebie 

− Ludzie o wysokim poczuciu wartości są zdolni do tworzenia, chociaż nieraz popełniają błędy, mylą się, 
błądzą, upadną. Ludzie o niskim poczuciu wartości naśladują, kopiują, są nie omylni, zawsze mają 
rację 

− Największym wydarzeniem życia jest, każdy dzień 

− Błogosławić komuś, to dobrze o nim mówić, pisać 

− Ze stu królików, nie da się zrobić konia. Ze stu poszlak, nie da się złożyć dowodu 

− Modlitwa jest potrzebna do życia jak tlen. Modląc się pozwalam Bogu działać 

− Dobry odpoczynek ma prawo kosztować 

− Mam stać się lepszy od siebie samego, nie od innych 

− Nie ma rozwoju bez kryzysów 

− Często myślimy jak papuga, uwięziona w klatce uprzedzeń i opinii podawanych nam przez świat wirtu-
alny 

 

Sentencja:ks. M. Gajda - Coraz więcej jest osób, których nikt nie odwiedza, nie zachodzi do nich, nie pyta 
o rodzinę. Spędzają samotnie wieczory. Ale są dumni, że mają tyle polubień, tylu znajomych, taki posłuch 
i poklask … w internecie 



Opowiadanie 

Rekruci codziennie wychodzili biegać, ale tym razem było inaczej. Zaczynali roz-
grzewkę przed świtem, jak tylko wyskoczyli z prycz. Odbywali służbę w specjal-
nym wojskowym korpusie antyterrorystycznym, zatem byli przygotowani na  
wysiłek, a nawet na wycieńczenie fizyczne. Lecz te ćwiczenia nie miały nic wspól-
nego z dotychczasowym, codziennym bieganiem w koszulkach i rytmicznym śpie-
wem. Tym razem biegli w bojowych mundurach. Jak zwykle rozkaz brzmiał: Wy-
ruszacie razem, biegniecie razem, pracujecie jako jedna drużyna  
i wracacie razem. Jeśli nie uda wam się wszystkim powrócić, nie powracajcie wca-
le! Podczas drogi ból, pragnienie, wysiłek zaczęły otępiać umysły i w biegnącej 
formacji można było zauważyć coś niepokojącego. W piątym rzędzie, w centrum 
plutonu, jeden z młodzieńców nie nadążał: nogi poruszały się, ale nie utrzymywał 
rytmu całej grupy. Był to Sandri, chudy chłopak o rudych włosach. Głowa kiwała 
mu się na boki. Chłopak przeżywał trudne chwile: zaczynał ustawać. Nie tracąc 
rytmu, rekrut po jego prawej stronie przesunął się i wziął od niego ciężki karabin. 
Chłopak o czerwonych włosach na jakiś czas odzyskał siły, ale wkrótce potem oczy 
zaszły mu mgłą i z trudem poruszał nogami. Znowu głowa zaczęła mu się kiwać. 
Tym razem przysunął się rekrut z jego lewej strony, wziął od niego hełm i kontynu-
ując bieg wsunął go sobie pod ramię. Teraz Sandri znów mógł biec. Buty uderzały 
ciężko, w jednym rytmie, w pokrytą kurzem drogę. Tup, tup, tup, tup. Sandri czuł 
się źle, bardzo źle: chwiał się i był bliski upadku, ale utrzymał się na nogach. Dwaj 
żołnierze z tyłu wzięli od niego plecak i każdy z nich niósł go wolną ręką za jeden 
pasek. Sandri skoncentrował resztki sił, jakie mu pozostały, wyprostował się i plu-
ton kontynuował bieg - aż do celu. 

 

Opowiadanie 

Dawno temu w osadzie na nizinie u stóp Andów żyło pokojowe plemię. Pewnego 
dnia groźna banda rozbójników, którzy mieli swą kryjówkę pośród wysokich gór-
skich szczytów, zaatakowała osadę. Wśród łupów znalazło się dziecko jednej  
z rodzin nizinnego plemienia. Zbójcy uprowadzili je w góry. Ludzie z nizin nie 
wiedzieli, jak pokonać góry. Nie znali żadnego ze szlaków używanych przez ludzi z 
gór, nie potrafili znaleźć tamtych ludzi ani odszukać ich śladów na górskich dro-
gach. Mimo to wysłali grupę swoich najlepszych wojowników, aby udali się  
w góry i przyprowadzili dziecko do domu. Ludzie ci próbowali się wspinać naj-
pierw w jeden sposób, później w inny. Próbowali jednej ścieżki, później innej. Po 
wielu dniach i wysiłkach udało im się podejść zaledwie kilkaset metrów wzwyż. 
Czując swą całkowitą bezsilność, ludzie z nizin uznali się za pokonanych i zaczęli 
przygotowania do powrotu do osady w dole. Kiedy już wracali, ujrzeli matkę dziec-
ka, zmierzającą w ich kierunku. Zorientowali się, że schodzi z gór, na które nie 
udało im się wspiąć. A potem zobaczyli, że niesie na plecach dziecko. Jak jej się to 
udało? Jeden z członków grupy pozdrowił ją i powiedział: Nie udało się nam 
wspiąć na te góry. Jak ty dokonałaś tego, czego nie potrafiliśmy my, najsilniejsi 
mężczyźni z osady? Kobieta, wzruszając ramionami, rzekła: To nie było wasze 
dziecko. 

Bóg powiedział do każdego z nas: „Tyś jest moim synem umiłowanym. Ty jesteś 
moim dzieckiem”. I nic ani nikt nie przeszkodzi Mu w zaprowadzeniu nas do  
domu. 

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 II Adwentu. Nabożeństwo o 16:30. Msza wieczorna o 17:00. Kolekta na potrzeby 
Kościoła na wschodzie. Zapraszam, do obejrzenia filmu pt. ”Najlepszy”, o godzinie 18:15. 
Po Mszach proszę o informację kto wybiera się na projekcję. Kazanie na temat spraw  
parafialnych. 

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

Spotkania dla kandydatów do Bierzmowania: poniedziałek 16:00 klasa 6 7, wtorek 16:00 
klasa 8 i 3 gimnazjum. Przynosimy kartki z pieczątkami. Intencje mszalne na 2019 rok 
oraz inne sprawy kancelaryjne można załatwiać w poniedziałek w godzinach 8:00 - 9:00 

i po Roratach. 

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

W środę od 16:00 do 16:45 okazja do Spowiedzi św. O 18:00 na plebanii spotkanie osób 
zainteresowanych projektem „fundacji, stowarzyszenia Michał”. 

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

W piątek Czuwanie dla młodzieży. Zapraszam uczniów: 8 klasy, 3 gimnazjum, szkół śred-
nich, studentów i pracujących. Wyjazd o 16:00 z parkingu. Pobyt u sióstr karmelitanek  
w Truskolasach. Msza św. spotkanie. Następnie wyjazd na Jasną Górę o 21:00 Apel Jasno-
górski i powrót ok. 23:00 do domu. Można się jeszcze zapisywać (rodzice ew. też)  
u ks. Piotra i zakrystii. Dwie prośby - propozycje: nie zbieramy telefonów komórkowych. 
Można na karteczce przygotować pytania, na które postaram się odpowiadać na spotkaniu 

u sióstr. 

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

W sobotę i niedzielę zostaną rozniesione Deklaracje dotyczące sprawy wymiany ogrzewa-
nia w obiektach parafialnych. Proszę potraktować deklaracje życzliwie i dobrowolnie. 
Zwrot deklaracji podczas wizyty kolędowej. W sobotę o 18:30 Nabożeństwo Maryjne. 

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

Przyszła niedziela III Adwentu. Od 9:00 do 10:00 okazja do Spowiedzi św. u ks. Józefa. 
Na Mszy św. o 10:00 przekazanie Światełka Betlejemskiego. Po Mszy św. o 10:00 w sal-
ce ZAPRASZAMY na Wigilię. Nie będzie Nabożeństwa po południu. Kolekta na cele  
parafii. W gazetce zostanie podany plan kolędy. 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Konopnickiej i Słowackiego: Sandra 
Guzy, Ewa Glegoła, Renata Świeży, Beata Przewoźnik. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny. Opłatki na stół wigilijny w zakrystii i klasztorze. Świece 
Caritas w zakrystii. Z tyłu kościoła bombki choinkowe „Panama” oraz Zestaw wigilijno/
sylwestrowo/kolędowy (sianko, modlitwa i ewangelia przy stole wigilijnym, petarda słod-
kości, węgielek i mirra, kreda do napisu na drzwiach po kolędzie). 

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

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Za remont pojemników 
na cmentarzu firmie KOLB i p. Marianowi. Wypiek pierników, zrobienie skarpet, zakup 
rzeczy na stoiskach Caritas i młodzieży. Ofiarowane słodycze na Roraty. 

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

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

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

Staniszczańskie Wieczory Adwentowe 09 i 16 grudnia o godz. 17:00 

(szczegóły na plakatach) 

RORATY - od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00 


