
Porządek Nabożeństw 

od 23.12. do 30.12.2018 r. 

 

Niedziela 23.12. IV Adwentu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ ojca Franciszka w r. śmierci, matkę Różę, teściów Urszulę i Jerzego, ks. Jerzego i pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ ojca i dziadka Józefa w 4 r. śmierci, rodziców Gertrudę i Piotra, teściów Marię i Jana, rodzeństwo,  
synową Mariolę 

17:00 Za ++ ojca Jana Wieczorek w 30 r. śmierci, Krystynę i Ernesta Mocny, pokr. Baron i Wieczorek 

 

Poniedziałek 24.12. 

  8:00 1. Za + Michała Sawczuk - zam. od grupy Z nadzieją do Panamy 

  2. W int. chorych naszych parafian 

16:00 …………………………………… 

24:00 1. Za żyjących i zmarłych parafian 

 2.………………………………… 

 

Wtorek 25.12. 

  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. 
91 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci (j. polski) 

10:00 …………………………………… 

15:00 Nabożeństwo przy żłóbku 

 

Środa 26.12. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ rodziców Mariannę i Mariana Zarzyckich, dziadków i pokr.(j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ męża i ojca Tadeusza w r. śmierci, jego rodziców Józefa i Filomenę, rodzeństwo, rodziców Piotra  
i Katarzynę, ++ z rodzin Szydłowski Schaton, Obst 

17:00 ……………………………………. 

 

Czwartek 27.12. 

  7:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

  8:00 1. Za + ojca Gintra w r. śmierci, ++ pokr. Stefan, Czaja 

 2. Za + Małgorzatę Trzasko w miesiąc po śmierci 

 

Piątek 28.12. 

  8:30 Różaniec za młodych 

  9:00 1. W int. dzieci 

 2. Za + Irmgardę Wiora w miesiąc po śmierci 

 

Sobota 29.12. 

  8:00 1. Za ++ rodziców Katarzynę i Augustyna Świerczok, dziadków Florentynę i Karola, żonę i matkę Annę, jej 
rodziców Agnieszkę i Jana, siostry zakonne Bertrandę i Rudolfę ora z pokr. 

 2. Za ++ ojca Franciszka w r. śmierci, matkę Gertrudę, szwagra Piotra i pokr. 

15:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. opiekę, zdrowie  
z ok. 70 r. urodzin Haliny i 40 r. urodzin córki Bożeny oraz o Boże bł. w rodzinie 

————–———————–———–——–—–———–————— 

17:30 Różaniec 

18:00 Za ++ rodziców Annę i Józefa, Hildegardę i Józefa, wujków Pawła i Franciszka, koleżankę Kornelię 

 

Niedziela 30.12. św. Rodziny 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Irmgardę Wiora - zam. od sąsiadów (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ ojca Franza w r. śmierci, matkę Felicitas, ich rodziców, teściów oraz ++ z rodziny i pokr. 

16:30 Nabożeństwo kolędowe 

17:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożego Miłosierdzia za wst. MBNP o dalsze bł. opiekę, 
zdrowie z ok. 60 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

51(1304) 23.12. – 30.12. 2018 

 

Na czas Bożego Narodzenia i nie tylko - ks. Piotr 
 

Zapraszam do podróży w czasie. Przenieśmy się w czasy przed narodzeniem Jezusa. Dlacze-
go? Dlatego, iż często mówimy „ten dzisiejszy świat, te czasy”. A właściwie wszystko,  
w historii, już było. Zapraszam w świat filozofii. Filozof Sokrates, który żył w latach 450 -399 
p.n.e. często stawał przed kramem, na którym wyłożono wiele towarów na sprzedaż i wołał 
„Tyle tu rzeczy, których mi nie potrzeba”. Czyż to nie przypomina dzisiejszej „gorączki zaku-
pów przed Świętami? Może trzeba być dla siebie takim Sokratesem. Często, aby pobudzić 
ludzi do myślenia a przede wszystkim rozmowy, zaczepiał napotkane osoby i zaczynał rozmo-
wę takim zdaniem „Drzewa na wsi mnie niczego nie nauczą, rozmowa z drugim człowiekiem 
tak.” Czyż nie trzeba dziś rzec „telewizor i media społecznościowe niczego mnie nie nauczą, 
świąteczna rozmowa w rodzinie tak”. Chciał ludzi rozruszać, dlatego mówił „Ateny to ospały 
koń”. Czyż w święta my nie jesteśmy tak trochę ospali? Kończąc wątek Sokratesa, chodził  
i szukał prawdziwego człowieka, czyli jak mówił tego kto postępuje dobrze. Oby podczas 
Świąt w Nas i wkoło Nas było jak najwięcej „prawdziwego człowieka”. W Święta składamy 
sobie życzenia. Najczęściej życzenie szczęścia. Jeśli mowa o szczęściu to zaprośmy innego 
filozofa - Diogenesa. Głosił on, że szczęście nie ma związku z dobrami zewnętrznymi, takimi 
jak luksus materialny, władza, dobre zdrowie. Prawdziwe szczęście polega na uniezależnieniu 
się od przypadkowych i łatwych do utracenia rzeczy. Jako, że szczęście nie łączy się ani  
z bogactwem, ani sławą czy stanowiskiem, dlatego może zostać osiągnięte przez każdego. 
Zakończę to małe filozofowanie, myślą myśliciela żyjącego w czasach bliższych nam, bo  
w XVII w. Johna Locke „Czyż to nie smutne, że większość ludzi musi zachorować, aby zdać 
sobie sprawę z cudowności życia”. Od filozofów zróbmy jak w Nowy Rok „barani skok” do 
Gościa Niedzielnego (do lektury w Nowym Roku zachęcam). Dyskusji i poprawiania innych 
mamy w sobie ostatnio bardzo dużo. Należy oczywiście to czynić zawsze, ale powinniśmy 
troszczyć się o jakość dyskusji i dbać o szacunek dla odbiorców, obojętnie czy piszemy czy 
mówimy. Czy są obok, czy daleko od nas. Kłamstwa przybywa, niejednemu już złamało życie. 
Kłamstwo nie zawsze powstaje na skutek złej woli. Ale kłamstwo zawsze sieje zamęt. Niech 
czas Świąt będzie czasem spokoju, czy raczej pokoju. W zachowaniu pokoju ważna jest rola 
języka. Ksiądz Sobański pisał „ Użycie języka, do wszczęcia wojny to jego totalne wypacze-
nie. Bo mamy go dla wyśpiewywania chwały Bożej i porozumienia się z bliźnimi. Język  
służąc wyrażeniu naszych myśli, uczuć i woli, stoi u podstaw wszelkiej kultury, rozumianej 
jako rezultat naszego respektu wobec ludzi i natury”. 
 

Panie Jezu zapraszamy do naszych serc i życia. Zapal w nich płomień pokoju, 
zgody, przebaczenia, radości, miłości 

Święta Rodzino zapraszamy do naszych rodzin, wskazuj nam drogę którą mamy iść, 
aby nie błądzić na drogach pogmatwanego świata 

Pastuszkowie uczcie nas radości z małych rzeczy i bycia szczęśliwym również wtedy 
gdy w życiu nie jest łatwo i brakuje tak wiele 

Mędrcy nauczcie nas mądrych wyborów, odróżniać i wybierać w życiu to co ważne 
od tego co mniej ważne i w ogóle nie ważne 



„Z Michałem łatwiej” 

Zrodził się pomysł, poparty akceptacją i życzliwością wielu osób, aby zmarły Michał 
(przez swoje życie, znoszenie choroby, odchodzenie, śmierć pozostawił przykład)  
pozostał z Nami. Są osoby, które chcą wokół jego osoby i tego pomysłu się skupić. 
Odbyło się spotkanie na plebanii. Tym, którzy przyszli dziękujemy. Powstał pomysł- 
IDEA. Ta Idea to: nie jest to żadna grupa, fundacja ani stowarzyszenie. Każdy może 
w tej Idei uczestniczyć. Fizycznie, duchowo, wspierając i pomagając ale i sam pomo-
cy potrzebując. Jest to Idea dla każdego i wszystkich. Zdrowych, chorych, młodych, 
starszych, wierzących i nie wierzących, praktykujących i nie... itd. Nie jest to Idea 
związana z parafią, miejscowością. Nie ma granic. Program i zadania są również 
otwarte, bez granic. Działania mogą być wielokierunkowe. Na razie wyłoniły się dwa 
nurty działania. Pierwszy nurt to pomoc materialna. Pomoc dla głownie osób młodych 
w sytuacjach choroby, kryzysu, leczenia i różne inne. Środki pragniemy pozyskiwać 
nie przez zbiórki, kiermasze ale w zależności od pomysłów darczyńców. Darczyńca  
z czegoś rezygnuje. Podam parę przykładów: na uroczystości (ślub, urodziny, jubileu-
sze a nawet pogrzeb) życzę sobie i informuję gości, iż rezygnuję z kwiatów, czegoś 
tam innego a środki można przeznaczyć na Ideę Michała. Wygrałem, otrzymałem 
jakiś niespodziewany zastrzyk gotówki i pragnę się podzielić. Zamiast obdarowania 
proszącemu na ulicy np. 5 zł. przekazuje to na Ideę. Ot jestem szczęśliwy, zakocha-
łem się i chcę to wyrazić materialnie … Idea zaprasza. Udało mi się podnieść z upad-
ku, kryzysu, uzależnienia, jest przebaczenie i zgoda mogę również moją radość prze-
kuć na konkret. Dobrze prosperuje zakład lub prowadzony interes. Pierwszą okazją do 
refleksji jak spożytkować pieniądze, będzie okres sylwestrowo-noworoczny. Zasta-
nów się czy warto kupować fajerwerki? Czy jest, aby jeden dobry powód, aby je ku-
pić? Czy warto kupować coś co jest niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Nikomu, ani 
niczemu nie służy. A może zamiast zakupu fajerwerków, pożytecznie będzie przeka-
zanie tej kwoty na cel, o którym tu piszemy. Ofiary można wpłacać na konto parafii  
z dopiskiem „Z Michałem łatwiej”, można ofiarować ks. Piotrowi lub Lucynie 
Krzysztofowi Sawczuk. O stanie ofiar będziemy informować w gazetce parafialnej  
i wspólnie zastanawiać się i decydować o ich przeznaczeniu. Młodego człowieka, 
który znajdzie się w sytuacji „bez wyjścia”, lub ktoś o takim wie – zapraszamy. Bez 
oporów, o zgłoszenie się do nas po pomoc materialną ale i duchową. Obowiązuje  
tajemnica kto jest ofiarodawcą i komu fundusze przyznano. Drugi nurt to pomoc 
przez „OBECNOŚĆ” Dziś wielu potrzebuje spotkania, rozmowy. Ktoś przeżywa pro-
blem, chorobę, uzależnienie, problem rodzinny, pytania i bunt dorastających dzieci, 
stratę, odejście osoby bliskiej. Zapraszamy do spotkania i rozmowy. Ale zapraszamy  
i tych którzy pragną dzielić się swoim szczęściem, sukcesem, życiem. Nie dajemy 
sobie rady z emocjami i stresem. Jesteśmy! Zawsze, w każdym czasie. Regularnie  
w drugie środy miesiąca (od lutego) planujemy spotykać się. Nie lękaj się!…  
Z Michałem łatwiej. Terminy spotkań w 2019 roku. 

 

Gwiazda sprzed naszej świątyni 

Historię jej powstania i inne informacje , można przeczytać na naszej stronie www. 
parafii. Gwiazda została zapalona w III Niedzielę Adwentu. Patronką Adwentu jest 
Maryja i jej słowa „Oto Ja, służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego sło-
wa”. Maryja jest patronką a słowa te mottem ŚDM w Panamie. Gwiazda będzie świe-
ciła bez przerwy dzień i noc od III Niedzieli Adwentu do naszego powrotu z Panamy 
czyli 3 lutego. Prosimy, aby gwiazda przypomniała o tym wydarzeniu i zachęcała do 
modlitwy za Nas. 

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 IV Adwentu. Nie będzie Nabożeństwa po południu. Kolekta na cele parafii. W katedrze  
w Opolu o 14:00 spotkanie osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Sakrament pokuty 
15:30 - 17:00. Dziś i jutro można zabrać do domów Światełko Betlejemskie. 

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

Poniedziałek Wigilia. Msza o 8:00. Sakrament Pokuty 8:30 - 10.00. Odwiedziny chorych  
w domach od 8:00. Pasterka dla dzieci i starszych o 16:00. O 24:00 Pasterka. Pół godziny wcze-
śniej młodzież prowadzi Czuwanie modlitewne. Kolekta na dom samotnej matki w Opolu. 

Zaproszenie - do niektórych osób dotarłem osobiście, ale gdyby ktoś w wieczór wigilijny był sam, 
czuł się samotny, smutny, chciał z kimś pobyć, porozmawiać to od serca zapraszam na plebanię od 
godziny 19:00 do Pasterki. Można te zaproszenie podać dalej, gdy kogoś takiego znasz. Mogę przy-
wieść samochodem - ks. Piotr. 

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

Wtorek Boże Narodzenie. Msze o 7:30 i 10:00. Nabożeństwo o 15:00. Zapraszamy rodziny, dzieci 
do wspólnego i radosnego kolędowania. Kolekta na cele parafii. 

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

Środa II dzień Świąt, św. Szczepana. Msze o 7:30, 10:00, 17:00. Nie będzie Nabożeństwa. Kolekta 
na cele sióstr karmelitanek. 

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

Czwartek św. Jana. Msza św. o 8;00, błogosławieństwo wina. 

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

Piątek św. Młodzianków. Msza św. o 9:00, błogosławieństwo dzieci 

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

W sobotę o 17:30 Różaniec. 

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

Przyszła niedziela Świętej Rodziny. Msze o 7:30, 10:00, 17:00. O 16:30 Nabożeństwo kolędowe. 
Kolekta na cele parafii. Odpust w parafii św. Rodziny w Zawadzkiem. 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Słowackiego: Ewa Pietrzyk, Danuta Dubiel, 
Irena Kampa, Edyta Cieśla. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny (cena 8 zł.). Opłatki na stół wigilijny w zakrystii i klasztorze. Świe-
ce Caritas w zakrystii. Z tyłu kościoła bombki choinkowe „Panama” oraz Zestaw wigilijno/
sylwestrowo/kolędowy (sianko, modlitwa i ewangelia przy stole wigilijnym, petarda słodkości,  
węgielek i mirra, kreda do napisu na drzwiach po kolędzie). 

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

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Pielgrzymkę młodzieży do sióstr  
i Apel, modlitwę, pytania i świadectwo. Przygotowanie przez zespół Caritas wspaniałego spotkania 
wigilijnego, wszystkim osobom, które skorzystały z zaproszenia i przyszły. Przywiezienie 
„wzorcowych” choinek, montaż gwiazdy, mycie rozety, rozniesienie deklaracji (deklaracje są  
wystawione jeszcze z tyłu świątyni). Licznej ekipie panów za ustawienie choinek i zawieszenie 
światełek porządki w świątyni, paniom i siostrze za budowę szopki i dekorację świątyni. Wszelkie 
życzenia , dobre słowo, prezenty i dary. Zakup opłatków, świec, zestawów. Opiekę i zakup zniczy 
przy figurze MB Fatimskiej. Wszystkie składane ofiary, również już te na ogrzewanie. 

Za Roraty - za piękne świadectwo. Bardzo liczny udział dzieci i dorosłych od pierwszych do ostat-
nich. Dzieciom za mądrość i odwagę w naszych codziennych dialogach - niesamowite to było.  
s. Jurandzie za błogosławiony trud i wszystkim siostrom za omodlenie Rorat. Organistom i scholce 
dziewczyn. Szafarzom za pomoc, jeśli każdego dnia ksiądz plus dwóch szafarzy tak długo udziela 
Komunii św. to „w górę serca”. Ministrantom za „tłum” przy ołtarzu. Ministrantom dziękujemy za 
całoroczną gorliwą służbę, jeśli w ciągu całego roku Msze św. w których nie ma ministranta można 
policzyć na palcach dwóch rąk to… szacunek! 


