
Porządek Nabożeństw 

od 30.12. do 06.01.2019 r. 

 

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 

 

Poniedziałek 31.12. 

  8:00 Za + brata Ernesta Machnik oraz o Boże bł. Opiekę i zdrowie dla Wernera z ok. urodzin 

16:00 Nabożeństwo na zakończenie Starego Roku 

 

Wtorek 01.01. Nowy Rok, MB Rodzicielki 

  7:00 Różaniec 

  7:30 W int. parafian (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podziękowaniem w int. wszystkich ofiarodawców - zam. od sióstr 
Karmelitanek 

16:30 Nabożeństwo 

17:00 Do Bożej Op. o zdrowie dla Karola 

 

Środa 02.01. św. Bazylego W. i Grzegorza z Nazjanzu 

  7:00 Za + Huberta Janoszka 

 

I Czwartek 03.01. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++ brata Artura w 1 r. śmierci, jego rodziców, 2 siostry 

 

I Piątek 04.01. 

16:30 Różaniec za młodych 

17:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. opiekę, 
zdrowie z ok. urodzin 

 

I Sobota 05.01. 

  8:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. opiekę, 
zdrowie z ok. rocznicy ślubu 

15:00 Chrzest: Wiktoria Oliwia Szmyt. Roczki: Filip Grzegorz Krupka, Szymon Piotr Kampa, Natan 
Sebastian Guzy, Emilia Urszula Spałek 

————–———–——–—–———–————— 

17:30 Różaniec 

18:00 Za ++ córkę Annę Naumann, matkę Cecylię Niewergol z ok. ich urodzin, ojca Alfonsa, teściów 
Jadwigę i Pawła Smieszkoł, ++ z rodziny i pokr. 

 

Niedziela 06.01. Objawienie Pańskie 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ Zofię i Leona, Różę i Franciszka, męża Bogusława i pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ matkę Katarzynę, ojca Augustyna, dziadka Karola, babcię Floryntynę i pokr. 

16:30 Nabożeństwo kolędowe 

17:00 Za++ matkę Annę w r. śmierci, ojca Wilhelma, męża Józefa, synów Andrzeja i , teściów Jadwigę  
i Herberta, brata Georga i pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

52(1305) 30.12. – 06.01. 2019 

 

2018/2019 

 

Stary Rok: Błogosławiony bądź Panie Boże Wszechmogący, 
za wszelkie dobro, którym mnie nieustannie obdarzasz. Dzię-
kuję Ci za chwile radości, dzięki którym dałeś mi doświad-
czyć piękna życia. 

Nowy Rok: 12 miesięcy, 52 tygodnie, 365 dni, 8760 godzin, 
525 600 minut – czas by przystanąć i zastanowić się. Aby 
wieść normalne życie, muszę sobie coś zaplanować, ale  
w sensie emocjonalnym, muszę ograniczyć się do codzien-
nych dwudziestu czterech godzin, gdyż jeśli tak postąpię, to 
nie będę musiał podejmować postanowień na cały nowy rok. 
Nowym Rokiem będzie dla mnie każdy nowy dzień. Będę 
mógł sobie postanowić „dziś zrobię to i to, lub dziś nie zro-
bię tego i tego”. Codziennym miernikiem mojego życia może 
być czynienie niewielkich postępów. 

 

Rok 2018 

* Kapłanów odprawiający Mszę św. w naszej parafii było 59 
(28 w rocznicę święceń, 10 na pielgrzymce opolskiej) 

* Wyjazdy, pielgrzymowanie: Wrocław, Katowice-Panewniki, Piekary, Jasna Góra,  
Leśniów, św. Krzyż, Góra św. Anny, Zakopane, Olesno, Kalisz, Licheń, Truskolasy.  
Tatry, Beskidy, basen. Drogi w lasach, EDK 

* Prace: wymiana okien w salce, wycinka drzew, malowanie kaplicy pogrzebowej,  
porządki na placu kościelnym, przy figurach i cmentarzu, bieżące remonty i przeglądy, 
wymiana płotu w ogrodzie 

* Wydarzenia: gościliśmy 2 siostry Karmelitanek z Burundi i Kamerunu, 3 siostry Wer-
bistki, siostrę Brygidę z Aleppo. Festyn i „panamki”. 32 rocznica święceń kapłańskich. 
Chór Akord, św. Marcin, Dożynki, Niedziela Misyjna, Wigilia. Konkurs religijny diece-
zji 

* Media o Nas: Gość Niedzielny (7 artykułów), Strzelec Opolski, Radio Doxa, Radio 
Park, Radio Opole, TVP 3. 

* Ofiary: składane były na cele kościelne, diecezjalne, Caritas, Misje, parafialne, remon-
towe. Rok parafia kończy bez długów a kwota, która zostaje na koncie zostanie przeka-
zana na wymianę ogrzewania. Rozliczenie wpływów i wydatków parafii zostaje podane 
na zebraniach PRD. Dla przykładu fundusz cmentarny: wpływy 11.640 zł. wydatki 
10.278 zl. W ciągu 3 lat działalności grupa młodzieży „Z nadzieją do Panamy” wypraco-
wała 53.200 zł. w tym czasie wydano 52.950 zł. Na cel wymiany ogrzewania wpłynęło 
3.230 zł. Fundusz „Z Michałem łatwiej” dysponuje kwotą 950 zł. 



Statystyka 2018 roku (w nawiasie dane z 2017 roku): 

- sakramentu Chrztu św. udzielono 19 dzieciom - 9 dziewczynek, 10 chłopców (20) 

- pogrzebów było 26 - 12 kobiet, 14 mężczyzn (19) 

- sakramentu Małżeństwa udzielono 16 parom (4 z naszej parafii) (16) 

- do I Komunii św. i Spowiedzi przystąpiło 25 dzieci (32) 

- sakramentu Bierzmowania ks. biskup udzielił 26 osobom (20) 

- z Komunią św. w każdy I piątek miesiąca kapłan odwiedza ok. 30 osób szafarze 
Komunię św. zanosili w każdą niedzielę do ok. 5 chorych, udzielono 50.000 Komu-
nii św. 

- stronę www. odwiedzono 48 tyś. razy, wydano 52 numery gazetki Nasza Kolo-
nowska Rodzina Parafialna 

 

Papieska i parafialna intencja modlitewna: Za ŚDM w Panamie i pobyt tam  
naszych parafian. 

 

W styczniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

01.01. Róża 2 p. Anna Bock 

13.01. Róża 3 p. Katarzyna Budnik 

20.01. Róża 4 p. Irena Czupała 

27.01. Róża 5 p. Elfryda Fleger 

 
Refleksja 

Liturgia słowa prowadzi nas dzisiaj do odkrywania rodzinnego szczęścia. Jego źró-

dłem są wzajemne relacje otwarte na obecność Boga i drugiego człowieka. Wspól-

na modlitwa, posiłek przy jednym stole, rodzinne świętowanie sprawiają, że odkry-

wamy radość bycia ze sobą i dla siebie. Niestety wielu rodziców ze smutkiem 

stwierdza, że nie mają czasu ani dla współmałżonka, ani dla swoich dzieci. Brak 

rozmowy, wspólnego spędzania wolnego czasu często skutkuje nieufnością i zała-

maniem się relacji rodzinnych. Nie można tworzyć trwałej wspólnoty, jeżeli braku-

je zrozumienia i szacunku. Wyrażają się one w uważnym słuchaniu drugiego,  

w chęci pomocy i podjęciu odpowiedzialności każdego z członków rodziny za  

powierzone mu obowiązki. Wiemy jednak dobrze, że wzajemny szacunek nie  

wystarczy do tworzenia relacji rodzinnych. Każdy człowiek potrzebuje miłości  

i jest zdolny do jej realizacji. Jak przypomniał Sobór Watykański II człowiek „nie 

może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie  

samego”. Ten, kto kocha, nie musi się niczego obawiać, bo rozumie, że tylko  

poprzez dar z siebie może zapewnić drugiej osobie szczęście. Oddanie się sobie 

wzajemnie i zdolność do bezinteresownej miłości biorą swój początek w Bożym 

akcie stwórczym. Bóg bowiem nie chciał, aby człowiek był sam, ale uzdolnił jego 

serce do miłości. Święty Jan Paweł II mówiąc o zadaniach rodziny chrześcijańskiej, 

stwierdził, że pierwszym wśród nich jest tworzenie wspólnoty osób. To doświad-

czenie jedności i bliskości staje się okazją do przeżywania prawdziwej radości wia-

ry. 

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 

 

  

52/2018 

 

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 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. 

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

Poniedziałek ostatni dzień Starego Roku. Msza św. o 8:00. Nabożeństwo z uroczystym Te 
Deum o 16:00. Od 23:00 do 24:00 Adoracja Najśw. Sakramentu w kaplicy sióstr 
(zapraszamy, można wchodzić do klasztoru do 22:55) 

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

Wtorek Nowy Rok. Msze św. o 7:30, 10:00 i 17:00. O 16:30 Nabożeństwo w int. pokoju. 
Kolekta na cele parafii. 

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

I czwartek Koronka do Bożego Miłosierdzia o 16:45. Msza św. o 17:00. 

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

I piątek Msza św. o 17:00. 

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

I sobota o 17:30 Różaniec. O 15:00 Msza św. chrzcielna i roczków. 

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

Przyszła niedziela Objawienie Pańskie. Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00. Podczas każdej Mszy 
błogosławieństwo wody. Nabożeństwo kolędowe o 16:30. Kolekta na cele misji. Podczas 
Mszy św. o 10:00 błogosławieństwo tegorocznych Kolędników Misyjnych. 

—————–—–—–—————–————–———–——–—–———–————— 
Do sprzątania prosimy panie z ul. Słowackiego Felicja Paul, z ul. Mickiewicza Grażyna  
Wąsik, Lidia Koza, Krystyna Kciuk. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny, Droga do nieba 

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

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Za OBECNOŚĆ świątecz-
ną.  W naszej świątyni. Za składane ofiary na cele parafii, domu samotnej matki, wydziału 
teologicznego, sióstr karmelitanek. 

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

Kolęda: dziś od 14:00 ul. Leśna z obu stron. 04.01 ul. Szkolna od Pamas do Kościuszki, 
15.01. od Kościuszki do szkoły. 06.01. ul Krzywa od godziny 14:00. 07.01. Sziber. 

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

Na wesoło: Podczas kolędy ksiądz wręczył małemu Krzysiowi obrazek. Krzyś obejrzał obra-

zek i pyta: Masz więcej? Ksiądz dał mu jeszcze cztery. Mały pooglądał wszystkie i pyta: 

A z dinozaurami masz? 

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

Opowiadanie: Pewien starzec mieszkał w świątyni. Przyszły doń diabły i powiadają: Idź 

sobie z naszego domu. Starzec na to: Wy nie macie tu domu. Wówczas zaczęły mu rozrzucać 

wszystkie gałęzie palmowe. Jednakże starzec cierpliwie je pozbierał. Potem jeden z diabłów 

pochwycił go i chciał wyrzucić na dwór; on jednak przytrzymał się drzwi wolną ręką, krzy-

cząc: Jezu, dopomóż mi! Diabeł natychmiast uciekł. Starzec zaczął płakać. Czemu płaczesz? 

zapytał Chrystus Ponieważ ośmielają się zawładnąć człowiekiem i wyczyniać takie rzeczy, 

odpowiedział starzec. Byłeś niedbały rzekł mu Pan. Widzisz, że odstąpiły od ciebie, skoro 

tylko zechciałeś Mnie poszukać. 

 

Sentencja: Regina Brett - Strach jest nudny. 


