Porządek Nabożeństw
od 29.09. do 06.10.2019 r.
Niedziela 29.09. XXVI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Annę Konieczny w 4 r. śmierci, ojca Józefa, teściów Hildegardę i Józefa, dziadków i pokr.
Konieczny, Bogdoł, Strzelczyk (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Przez wst. NSM, św. Judy i o. Pio z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. o dalszą opiekę, błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Brygidy i Herberta oraz w rodzinie syna
16:30 Nieszpory
17:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Eryka w 2 r. śmierci, zięcia Waldemara, rodziców z obu stron
Poniedziałek 30.09. św. Hieronima, prezbitera i doktora, wsp.
18:00 Za ++ męża i ojca Gerharda, rodziców Annę, Alfreda, Piotra, teściów Annę i Jana, dziadków Gertrudę
i Piotra, ciocie, wujków, szwagrów, szwagierki, kuzynów, kuzynki i pokr.
Wtorek 01.10. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, doktora, wsp.
17:15 Różaniec
18:00 W int. sióstr karmelitanek, wszystkie grupy parafialne i ofiarodawców
Środa 02.10. św. Aniołów Stróżów, wsp.
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, błogosławieństwo i zdrowie z ok. urodzin oraz o łaski i zdrowie w rodzinach dzieci
17:30 Różaniec
I Czwartek 03.10.
17:15 Różaniec i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ matkę Reginę Kosytorz w r. śmierci, ojca Teodora, Wiktora, siostrzeńca Pawła Bronek, ciocię Elżbietę Steinert, wujka Józefa, Gerharda, Beatę Leja oraz pokr.
I Piątek 04.10. św. Franciszka z Asyżu, wsp.
7:00 Za ++ z rodzin Fuch, Merkel, Garbas, Marka Koźlik oraz o Boże bł. łaski i zdrowie dla żyjących
15:00 Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie z ok. 80 r. urodzin męża, ojca,
dziadka i pradziadka Huberta oraz za żyjących i ++ z rodzin Styra i Mrochen
17:15 Różaniec
18:00 Za ++ matkę Jadwigę Bonk z ok. urodzin, męża i ojca Jerzego Bonk, rodziców Martę i Izydora Drzymała,
teściów Balbinę i Franciszka Bonk, ++ z pokr Bonk i Drzymała
I Sobota 05.10. św. s. Faustyny, wsp.
8:00 Za ++ rodziców Julię i Józefa, ich rodziców, rodzeństwo, szwagra Józefa, zięcia Bernarda i pokr.
14:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogosławieństwo i zdrowie
dla Franciszka i Heleny Mańczyk z ok. 50. r. ślubu oraz 70 r. urodzin Heleny
16:00 Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą za wst. NSM o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie z ok. 60 r.
Urodzin w rodzinie Gawlik
——————–———————————————
17:15 Różaniec
18:00 Za ++ męża Andrzeja Gomoła z ok. urodzin, teściów Agnieszkę i Antoniego, ojca Wincentego, dziadków
oraz ++ z rodzin Gomoła, Niemiec
Niedziela 06.10. XXVII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogosławieństwo i zdrowie
z ok. 55. r. ślubu oraz o Boże bł. w rodzinach synów (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Przez wst. św. Jana Pawła II i Królowej Różańcowej do Bożej Op. z podz. za wszystkie otrzymane łaski
z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie i rodzinach synów
16:15 Różaniec
17:00 Za + matkę Barbarę Sojka w 6 r. śmierci, ++ z rodzin Sojka i Mocny

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Dziękujemy...sobie wzajemnie
Za tyle łaski i dobra, których każdego dnia doświadczamy. Przykładem wyjazd,
przy pięknej pogodzie, bezpiecznie i planowo do Prudnika i Czech. 51 osobowa
grupa tworzyła piękną atmosferę modlitwy, śpiewu, zdobywania gór, spaceru
w chmurach, humoru i śmiechu. Odwagi, wiary, radości z życia. Dzień Dożynek to
piękne przygotowanie świątyni, obecność aż tylu dzieci w przebraniu. Msza św.
i Procesja. Ubogacone grą orkiestry i fletni Pana. Po południu natomiast Spotkanie,
naszych parafian. Za przygotowanie, przyniesione i ofiarowane dary, wypieki, ciasta, chleby, dziczyznę, żywność i aż tyle różności - słowa wdzięczności. Za przybycie, gry i zabawy, rozmowy i uśmiech oraz wsparcie naszych akcji. Zebrano: na
wymianę systemu ogrzewania w kościele 4.745 zł. Na wsparcie grupy młodych
przez częstowanie się sokami 1.093 zł. Dziękujemy i zapraszamy do udziału
w kolejnych pomysłach. Jako grupa „miejscem spotkania Portugalia” już przygotowujemy następną atrakcję. Tym razem zaprosimy na Bal Karnawałowy,
8 lutego 2020 r. do restauracji Markus. Na razie jednak nie ujawniamy szczegółów.
Pomysły są, przygotowania już trwają. Nie ma jeszcze żadnych zapisów na bilety.
Dziękuję za każdy gest życzliwości, słowa mówione i pisane, każde dobro. Modlitwy i ofiarowane Msze. św. Za każdą pomoc, wsparcie, za nie odmówienie, mi
nigdy chęci pomocy w pracach (i nie tylko). Za aktywne odpowiadanie na zaproszenia i pomysły (nieraz dziwne). Moja prośba - gdyby ktoś miał w planie składać osobiście lub wirtualnie życzenia urodzinowe, to pięknie, ale zamiast życzeń, proszę
jeden raz w październiku przyjść na Różaniec i ofiarować go w mojej intencji.
A gdyby komuś chodził po głowie pomysł kupna jakiegoś kwiatka lub prezentu, to
też pięknie, ale w zamian proszę równowartość wpłacić na konto parafii z dopiskiem „Michał” (jest to wsparcie dla potrzebujących młodych naszych parafian).
ks. Piotr
Sentencje: Przepis na sukces to metoda małych kroków.
św. Franciszek - Róbcie najpierw to co jest konieczne, a potem to co jest możliwe,
a z czasem okaże się, że wyszło to, co było niemożliwe
K. Grzywocz - Utrata wiary w Boga, często jest poprzedzona utratą wiary
w siebie.
Człowieka o wysokim poczuciu wartości poznaje się po tym, że po kontakcie
z nim czujemy się dowartościowani. Wartościowy człowiek ubogaca wartością
innych ludzi.
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W październiku następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie
różańcowej:
06.10. Róża 6 p. Maria Baron
13.10. Róża 7 p. Hildegarda Klabisch
20.10. Róża 8 p. Gizela Zajonc
27.10. Róża 9 p. Maria Kruk
Papieska Intencja: Aby tchnienie Ducha św. Wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.
Nasza intencja: Za kapłanów i rodziny.
Na bieżąco kupowane są paramenty liturgiczne i inne rzeczy do kościoła
i parafii. Fundatorami są: ofiary parafian, Róże Różańcowe czy też indywidualne osoby. Ostatnio został odnowiony i pozłocony nasz stary kielich.
Bóg zapłać za każdą zamówioną Intencję mszalną. Na 2020 rok będzie
można zamawiać intencje w kancelarii, w poniedziałek w godzinach
8:00 - 9:00; 17:00 - 17:45; 18:30 - 19:00
Pielgrzymka - Kraje Bałtyckie: Litwa (Wilno, Kowno, Troki), Łotwa
(Ryga), Estonia (Tallin), Finlandia (Helsinki). Termin: od 01 do 09 czerwiec
2019 r. (białe noce). Koszt: 1.100 zł. i 300 euro (plus 100 euro na wstępy
itp.). Zagwarantowane: autokar, prom do Helsinek, śniadania, obiadokolacje, noclegi, ubezpieczenie. Dokładny plan do otrzymania przy zapisie. Kto
wstępnie zapisał się to proszę o potwierdzenie, przez podanie danych: imię,
nazwisko, data urodzenia, adres, numer dowodu osobistego lub paszportu
(sprawdzić do kiedy jest ważny). Wpłacić zaliczkę 300 zł. do 15 października (u ks. Piotra lub na konto parafii z dopiskiem Bałtyk).
W sobotę 19.10. wyjazd na Dzień Skupienia Róż Różańcowych na Górze
św. Anny. Zapisy w zakrystii i u p. Marii Kruk.

Miesiąc październik - Miesiąc Maryi - Miesiąc Różańca - Przychodź do
świątyni: w sobotę, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek o 17:15, w niedzielę o 16:15, w środę jedną dziesiątkę odmówimy po Mszy św. szkolnej,
natomiast cały Różaniec, zakończony Apelem Jasnogórskim o 20:00.
Finanse wymiany systemów ogrzewania, na dzień 24.09. wszystkie ofiary
i wydatki:
wpłaty - 199.562 zł. (wpłaciło 325 rodzin)
wydatki - 109.927 zł.
Bóg zapłać za każdą wpłatę i za życzliwość. Zakończono prace w klasztorze
i na plebanii, teraz oczekiwanie na przyłącz gazu przez firmę anco. Dziękujemy firmie ROLF p. Joachima za wykonanie prac, elektrykom p. Józefowi
i Rajmundowi oraz za każdą pomoc i rady p. Annie, Robertowi, Piotrowi.

Dziś Nieszpory o 16:30. Kolekta na konserwację zabytków w diecezji. Witamy dziś
Dzisiaj Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd rowegościa
ks. prof.
dr hab.
Andrzeja
Hanich,Nie
wykładowcę,
22 lata pełnił
posługę
rzystów
o 6:30.
Powitanie
ok. 16:00.
będzie Nabożeństwa.
Po Mszy
św. osobisteo 10:00
go sekretarza
ks.
arcybiskupa
Alfonsa
Nossola,
tworzył
radio
diecezjalne,
11 lat był
nauka przed chrzcielna. Kolekta na zakup opału na zimę.
proboszczem—————–—–———–———–——–—–———–—————
w parafii Pruszków (dziękujemy za otwartość do dalszej pomocy
w naszej
parafii).
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
W poniedziałek
Msza św.
o 18:00. Zapisywanie
Intencji
mszalnych
2 gazetki).
św. oraz szczególnie
w czwartek
w następujących
godzinach.
7:30(str.
- 8:30;
17:00 ———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
18:00; 18:30 - 19:00. Zapraszam wszystkich, którzy chcą zamówić Intencje Mszalne
lipca do
grudnia.
Weod
wtorek
o 17:15
pierwszy Różaniec. O 18:00 Msza św. Z racji wspomnienia św.
Teresy od Dzieciątka
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Jezus, błogosławieństwo róż i siostry karmelitanki obdarują nas
płatkami
tychUroczystość
kwiatów. OApostołów
18:45 w salce
spotkanie
lektorów.
W piątek
św. Piotra
i Pawła.
Msze św. o 8:00 i 18:00. Kolekta
to
tzw.
Świętopietrze.
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
W środę o 16:15
spotkanie kandydatów do I komunii św. Msza szkolna o 17:00,
W sobotę
Maryjne
o 17:30.
kandydaci
doNabożeństwo
I Komunii św.
otrzymają
różańce. Po Mszy św. cały Różaniec.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
W przyszłą
niedzielę
kolekta
na potrzeby
diecezji seminarium.
I czwartek
o 17:15
Różaniec
i Koronka
do Bożego
Miłosierdzia.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
Do sprzątania
salek prosimy
z ul. Kościuszki:
Elżbieta
Bereziuk,
I piątek
Msze św.kościoła
o 7:00 ii 18:00.
O 17:15panie
Różaniec
i wystawienie
Najśw.
SakramenSylwia
Trzasko,
Joanna
Grabowska,
Joanna
Leszczyk.
Bóg
zapłać!
tu. Od 8:00 odwiedziny chorych z Komunią św. w domach.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
Do
nabycia
Gość
Niedzielny
oraz książeczki
Niedzieli
i Miłosierdziu Bożym,
W sobotę o 17:15
Różaniec.
O 19:00
spotkanie ogrupy
młodych.
świeczki
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
————————–—–———–———–——–—–———–——
W przyszłą niedzielę
Różaniec o 16:15. Kolekta na cele diecezji i seminarium.
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. Kancelaria po Mszach św. od poniedziałku
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błodo piątku.
gosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Do Zapowiedzi
sprzątania kościoła
i salek
z ul. zam.
Leśnej:
Edeltrauda Świerc, Beata
przedślubne:
3. prosimy
Katarzynapanie
Grobarek
Kolonowskie
Motal,
Maria
Wroniak
oraz
z
ul.
Opolskiej
Joanna
Świerczok.
Bóg zapłać!
i Krzysztof Banach zam. Gogolin.
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Do *nabycia:
Gośćdzieci
Niedzielny,
książeczka
Droga
do nieba
i mały druk)
Pielgrzymka
do babci
Anny, 1 lipca.
Msza
św. o (duży
godz. 10:00.
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
* Centrum Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza licealistów i studentów na wakacyjne
Bógspotkanie
zapłać: za
każdą złożoną
ofiarę, modlitwy,
wykonane
prace.
o nazwie
Ławka Festiwal.
Wydarzenie
to odbędzie
się w dniach 4-8 lipca w
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
Opolu-Winowie. Spotkanie będzie miało charakter festiwalu, noclegi przewidziane są
Wszystkim
w namiotach.
Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia
błogosławieństwa
Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
W lipcu i sierpniu Róże Różańcowe przewodniczą Modlitwie Różańcowej:
01.07. Róża
8 p. Gizela3.
Zajonc
Zapowiedzi
przedślubne:
Anna Awdejuk zam. Opole i Roland Szymik zam. Kolonowskie
08.07. Róża 9 p. Maria Kruk
15.07. Róża10 p. Brygida Lepka
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
22.07. Róża11
p. Krystyna
Swoboda
W każdym
miesiącu
nasza strona
www. ma ok. 4. tyś odsłon. Dziękujemy! Można
zapoznać
z bieżącymi
ogłoszeniami,
29.07. się
Róża
12 p. Manfred
Ullmann są różne, inne informacje, w galerii do zobaczenia sporo zdjęć.
Nabożeństwa Różańcowe o godzinie 17:30.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

W środę o 17:00 Msz a św. Sz kolna, 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.
—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Inte ncje Msz alne na 2019 rok można zapisywać: w cz wartek w godzinach 8:00 - 9:00; 16:00 - 17:00 oraz po Mszy wieczornej.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Okazja do Spowie dzi 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 sprz ątania 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 T ysiąclecia 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 błogosła wieństwa Boże go i zdrowia. Szczę ść Boże!

