
Porządek Nabożeństw 

od 13.01. do 20.01.2019 r. 

 

Niedziela 13.01. Chrzest Pański 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ Małgorzatę Trzasko i Irmgardę Wiora - zam. od Róż Różańcowych (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ męża i ojca Józefa w 10 r. śmierci, rodziców Martę i Wilhelma, teściów, 3 braci, 
2 bratowe, szwagra i ++ z rodziny 

17:00 Za++ męża, ojca, dziadka Ludwika Lenart w r. śmierci. rodziców i krewnych 

 

Poniedziałek 14.01. 

17:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. opiekę łaski  
i zdrowie, światło Ducha św. dla Michała Cierpich z ok. 18 r. urodzin 

 

Wtorek 15.01. 

17:00 1. Za ++ ojców Pawła Kandora i Piotra Drzyzga w r. ich śmierci, matki Elżbietę i Pau-
linę, siostrę Elżbietę, szwagra Rajmunda, siostrę Marię Rogera, swatów Bernarda,  
Eugeniusza oraz dziadków z obu stron 

 2. Za + Jerzy Potyka w miesiąc po śmierci 

 

Środa 16.01. 

17:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. opiekę łaski  
i zdrowie dla Elżbiety Gomoła z ok. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci 

 

Czwartek 17.01. św. Antoniego, opata, wsp. 

13:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. opiekę łaski  
i zdrowie z ok. 90 r. urodzin ojca Leona oraz ++ matkę i pokr. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. opiekę łaski  
i zdrowie z ok. 30 r. ślubu Ewy i Janusza oraz z ok. 50 r. urodzin męża 

 

Piątek 18.01. 

17:30 Różaniec za młodych 

18:00 Za + Michała Sawczuk - zam. od sąsiadów 

 

Sobota 19.01. 

  8:00 Za + Małgorzatę Trzasko - zam. od koleżanek i kolegów Nitron z Krupskiego Młyna 

————–———–——–—–———–————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + Ryszarda Bednorz w 1 r. śmierci oraz w r. urodzin 

 

Niedziela 20.01. II zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. opiekę łaski  
i zdrowie, światło Ducha św. dla córki Magdaleny z ok. 18 r. urodzin (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + matkę Elfrydę z ok 6 r. śmierci i urodzin 

14:00 Przegląd kolęd 

17:00 Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną dla Emilii 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

02(1307) 13.01. – 20.01. 2019 

 

Chrzest 

 

„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także 

przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo 

i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej 

niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest 

mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. 

Chrzest wydaje się nam nieodłącznie wpisany  

w chronologię życia człowieka. Rodzisz się i zosta-

jesz ochrzczony. Czy mogło być inaczej w życiu  

Jezusa? Czy nie On sam miał nam dać przykład,  

a może i argument dlaczego warto chrzcić kolejne 

pokolenia? Chrzest Chrystusa wcale nie był oczywi-

sty. Jan Chrzciciel zanurzał ludzi w wodach Jordanu 

głosząc przy tym konieczność nawrócenia. „Jesteś 

człowieku skłonny do zła, zdarza Ci się rzadziej lub 

częściej nieźle narozrabiać, więc daj się zanurzyć w tej wodzie, aby Twoje grze-

chy zostały odpuszczone”. Jezus jest do nas „podobny we wszystkim oprócz grze-

chu”. Nie będąc grzesznikiem, został ochrzczony. Po co? Może po to, by Ojciec  

i Duch się objawił. By już wtedy było wiadomo, że Chrystus nie jest jakimś tam 

nauczycielem, prorokiem, przywódcą, cudotwórcą, ale Synem Bożym namaszczo-

nym Duchem Świętym. Przez sakrament chrztu jesteś dzieckiem tego samego Oj-

ca  

i masz tego samego Ducha, co Jezus. Czy ma to wpływ na Twoją codzienność? 

Czy czujesz się bezpieczny wiedząc, że jest z Tobą Ojciec, który Cię kocha? Czy 

wołasz „Przyjdź Duchu Święty” w codziennej modlitwie? Chrzest przeżywamy 

raz, jego łaska ciągle nam towarzyszy. Korzystajmy z niej! 

 

Sentencje: Bill W. - Każdy dysponuje siłą, która pozwala wywierać pozytywny 

wpływ na mnie samego, na tych, których kocham, i na świat, w którym żyje. 

 

Zaproszenie: na XXIV Gminny Przegląd Kolęd 20 stycznia 2019 niedziela  

kościół parafialny w Kolonowskiem od godziny 14:00. 



Sakrament chrztu udzielany jest w parafii zamieszkania rodziców dziecka.  
Zasadniczo nie udziela się tego Sakramentu poza parafią. W naszej parafii udzie-
lany jest w I sobotę miesiąca, podczas Mszy św. o godzinie 15:00. Jest to również 
Msza św. w rocznicę urodzin i chrztu dziecka. Jeśli nie ma przeszkód, postarajmy 
się podczas tej Mszy św. przyjąć Komunię św. w intencji dziecka. Terminy udzie-
lanego Chrztu w 2019 roku: 02.02. 02.03. 06.04. 04.05. 01.06. 06.07. 03.08. 
07.09. 05.10. 09.11. 07.12. 
 
Nauka przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się w ostat-
nią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 10:00. Obecni powinni być rodzice 
dziecka i chrzestni. Chrzestni mogą uczestniczyć w nauce w parafii swojego  
zamieszkania, wtedy przynoszą zaświadczenie od swojego ks. proboszcza. Tylko 
na tej nauce są wydawane zaświadczenia dla rodziców chrzestnych (obojętnie czy 
będą rodzicami chrzestnymi w naszej parafii czy poza). Zaświadczenie jest  
potwierdzeniem, iż Ktoś może być dopuszczony do tej godności i jest praktykują-
cym katolikiem. Rodzice narodzonego dziecka powinni zgłosić dziecko do Chrztu 
w kancelarii najpóźniej na 2 tygodnie przed pierwszą sobotą miesiąca, w której 
chcą dziecko ochrzcić. Należy przynieść: akt urodzenia dziecka oraz dane rodzi-
ców i chrzestnych (imię nazwisko, adres, wiek, zawód). Terminy nauk w 2019 
roku: 27.01. 24.02. 31.03. 28.04. 26.05. 23.06. 25.08. 29.09. 24.11. 
 
Kancelaria czynna jest po Mszach od poniedziałku do piątku. W I soboty miesią-
ca od godziny 19:00 jest dyżur ks. Piotra-proboszcza. Jeśli ktoś chce porozma-
wiać, ma problemy lub ich nie ma, pragnie rady lub po prostu porozmawiać –  
Zapraszam. Terminy dyżurów w 2019 roku: 02.03. 06.04. 04.05. 01.06. 07.09. 
05.10. 07.12. oraz zawsze gdy jest taka potrzeba 
 
Boże Ciało (ołtarze i trasa) w 2019 roku mieszkańcy ulic 1 Maja, Żeromskiego. 
 
Z Michałem łatwiej terminy spotkań tej grupy wsparcia: w środę o godzinie 
19:00. 13.02. 13.03. 10.04. 08.05. 19.06. 10.07. 21.08. 11.09. 09.10. 13.11. 11.12. 
 
Sakrament Bierzmowania 03.06. w Żędowicach 
 

Nauki przedmałżeńskie: 09 i 10 oraz 16 i 17 marca; 08 i 09 oraz 15 i 16 czerw-
ca; 12 i 13 oraz 19 i 20 października. Pierwsze spotkanie w salce przy parafii 
NSPJ w Zawadzkiem o godz. 15:00, następne w salce przy parafii św. Rodziny 

 

Sprzątanie świątyni, przypada raz na ponad 2 lata. W imieniu każdego miesz-
kańca parafii dziękujemy wszystkim którzy ten trud w każdym tygodniu dwa razy 
podejmują (właściwie bez wyjątków) 
 

Bóg zapłać tym, którzy uczciwie pilnują i opłacają sprawy cmentarza (stawiane 
pomniki, rezerwacje grobów). Za ofiary składane naszym organistom (u ks. Pio-
tra) 

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 

 

  

02/2018 

 

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 niedziela Chrztu Pana Jezusa. Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00. Podczas Mszy św.  
o 10:00 śpiewa nasz chór, po Mszy krótki koncert kolęd. Nie będzie po południu Nabożeń-
stwa. Kolekta kolędowa dla kapłanów chodzących po kolędzie. Przeznaczam ją na cel wy-
miany ogrzewania w naszych obiektach parafialnych. 

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

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. 

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

W piątek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 

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

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne 

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

W przyszłą niedzielę Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00. Od 14:00 Przegląd Kolęd. Nie będzie 
Nabożeństwa. Kolekta na cele diecezji i seminarium. 

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

Do sprzątania prosimy panie z ul. Kraszewskiego Justyna Jerominek, Ewelina Dombek, 
Maria Bednorz, Maria Gralla. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny 

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

W czwartki przed Mszą św. Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji powołań z naszej 
parafii. W piątek przed Mszą św. Różaniec w intencji młodych. W niedzielę przed poranną 
Mszą św. Różaniec, przed sumą Godzinki ku czci NMP. 

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

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Dziękujemy firmie PBM 
System za wsparcie młodych w wyjeździe do Panamy. 

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

Kancelaria czynna we wtorek 8:00 - 9:00 oraz 17:30 - 18:00 (można zamawiać Intencje 
Mszalne). W sobotę 19.01. planowany jest wyjazd do Krakowa i Łagiewnik, głównie dla 
dzieci i młodzieży (rodzice też). Wszelkie szczegóły i zgłoszenia do wtorku u s. Jurandy. 

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

++ Odbyły się pogrzeby śp. Janina Wacławczyk l. 36; Andrzej Dzikowski l. 57. 

Wieczny odpoczynek ++ 

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

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

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

W środę zakończenie Odwiedzin Duszpasterskich, Kolędy. W przyszłą niedzielę od 15:00 
kolęda dodatkowa (można zgłaszać). W lutym podzielę się refleksją po kolędową, odpo-
wiem na stawiane pytania i propozycje. Powiem więcej szczegółów o planach wymiany 
ogrzewania, deklarowanej kwocie i planowanych kosztach. O grupie Z Michałem łatwiej. 

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

Jeśli ktoś zechce, aby została odprawiona Msza św. podczas ŚDM w Panamie, to do środy 
16.01. można podać treść intencji ks. Piotrowi 

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

Chrzest zobowiązuje do bycia uczniem i misjonarzem Chrystusa. Pamiętajmy dziś o rodzi-
cach chrzestnych o kapłanie który udzielał nam Sakramentu Chrztu  


