
Porządek Nabożeństw 

od 06.10. do 13.10.2019 r. 

 

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 

 

Poniedziałek 07.10. NMP Różańcowej, wsp. 

17:15 Różaniec 

18:00 W intencji żyjących i ++ członków Róż Różańcowych naszej parafii 

 

Wtorek 08.10. 

17:15 Różaniec 

18:00 Za ++ męża i ojca Józefa, Andrzeja i Huberta, rodziców Annę i Wilhelma, teściów Jadwigę i Herberta, 
brata Georga, pokr. i dusze opuszczone 

 

Środa 09.10. św. Wincentego Kadłubka, biskupa, wsp. 

17:00 Za ++ rodziców Waleskę i Franciszka, syna Reinholda, Gertrudę i Kaspra z synem Piotrem, ++ z całej 
rodziny 

20:00 Różaniec 

 

Czwartek 10.10.  

17:15 Różaniec i Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ rodziców Irmgardę i Józefa, teściów Marię i Teodora, Krystynę i Jana, ciocię Gertrudę, jej syna 
Jerzego, męża, dziadków z obu stron i pokr. 

 

Piątek 11.10.  

17:15 Różaniec 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogosławieństwo  
i zdrowie w rodzinie oraz w rodzinach synów 

 

Sobota 12.10. 

  8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MB Różańcowej o dalszą opiekę, błogosła-
wieństwo i zdrowie dla Gabrieli Bogdoł z ok. 60 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci 

14:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, błogosławieństwo  
i zdrowie dla Jadwigi Szampera z ok. 70 r. urodzin oraz o opiekę i światło Ducha św. w rodzinach 
synów 

——————–——————————————— 

17:15 Różaniec 

18:00 Za ++ męża Józefa, rodziców Józefa i Marię, brata Ernesta, teściów Michała i Emilię, swata Jana, kole-
żanki Paulinę i Elżbietę 

 

Niedziela 13.10. XXVIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Wiktora Niewiak w miesiąc po śmierci (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Henryka, matkę Jadwigę, ojca Pawła, teściów Annę i Pawła, ich 2 synów, 
dziadków Annę i Piotra, Annę i Irenę oraz pokr. 

17:00 Za ++ rodziców Edeltraudę i Bernarda, teścia Gerharda, dziadków i pokr. 

18:00 Nabożeństwo Fatimskie 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

40 (1345) 06.10. – 13.10.2019 r. 

 

Refleksja 

 

W sakramencie chrztu świętego każdy z nas otrzymał „ogromny skarb”, czy 

może inaczej „dobre ziarno” wiary. To „ziarno”, jeśli trafi na właściwy grunt 

żywej wiary rodziców, najbliższych, zacznie rosnąć i już w dzieciństwie wyda 

pierwsze owoce. Autentyczne środowisko wiary w domu rodzinnym łagodzi 

„kryzys wiary” w wieku młodzieńczym. Bywa jednak, że „skarb” otrzymany na 

chrzcie świętym zostaje zakopany na długie lata, bo tzw. „nowocześni” rodzice 

dają dziecku wolność licząc, że samo określi swoje miejsce w życiu i samo 

znajdzie drogę do Boga. W rezultacie jest całe mnóstwo młodych „ubogich” 

spragnionych Boga (choć nawet nie potrafią określić swojej tęsknoty), którzy 

nie wiedzą, że posiadają „ogromny skarb!” To właśnie ci młodzi „biedni”  

potrzebują modlitwy apostołów: „Przymnóż nam wiary!” Potrzebują też świad-

ków, którzy pokażą, jak z „martwego ziarenka” wykrzesać życie, jak dotrzeć do 

„skarbu”. Który przypomina o wielkiej godności człowieka, otwiera na Boga, 

daje zupełnie nowy sens całej doczesności. „Przymnóż nam wiary” może być 

modlitwą nieustanną i na pewno Bogu miłą, bo żeby więcej kochać, trzeba wię-

cej rozumieć, a by lepiej rozumieć Boże drogi, trzeba wciąż większej wiary. 

 

Bóg zapłać za każdą ofiarę składaną na cel wymiany sytemu ogrzewania, 

 na konto parafii lub w kancelarii. Dziękujemy za ogromną ofiarność! 

 

Sentencje:  

Jan Kobuszewski - Nigdy się nie zgodziłem, by w jakiejkolwiek sztuce mówić 
coś przeciwko Bogu, czy choćby tylko przeciw  tej instytucji, jaką jest Kościół. 
Nie będę dla kariery, poklasku, czy jakiegoś złamanego grosza mówić tego,  

w co nie wierzę. 
s. Łucja - W życiu ludzkim nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się 
rozwiązać za pomocą modlitwy różańcowej. 

ks. K. Grzywocz - Człowiek staje się osobą przy osobie realnej, nie wirtualnej. 
s. Teresa od Dzieciątka Jezus - Bóg wie lepiej co robi, niż my wiemy co my 
chcemy. 



Opowiadanie 

Córka przyszła do swojej mamy: Moje życie jest zbyt ciężkie. Czy warto 
żyć? - powiedziała Chciała z nim skończyć, była zmęczona aby walczyć. 
Zdawało się jej, że jeszcze nie zdąży załatwić jednego problemu a już przy-
chodził nowy. Mama zaprowadziła ją do kuchni. Napełniła trzy garnki wodą 
i zostawiła aby się zagotowała. Woda zagotowała się bardzo szybko. Do 
pierwszego garnka włożyła marchew, do drugiego jajko a do trzeciego zia-
renka kawy. Bez słowa zostawiła wodę aby się gotowała 20 minut. Kiedy 
upłyną czas, wróciła do kuchni i wyjęła na talerz marchew i jajko a do fili-
żanki nalała kawę. Spojrzała na swoją córkę i zapytała: Powiedz mi co  
widzisz? Marchew, jajko i kawę - odpowiedziała córka. Dotknij marchew 
Córka stwierdziła, że marchew jest miękka i rozpada się. Następnie podała 
jej jajko. Dziewczyna obrała jajko i stwierdziła, że jest ono twarde. Na  
koniec mama dała jej spróbować kawy. Córka uśmiechnęła się i zachwyciła 
się aromatem kawy. Mamo, co chcesz mi przez to powiedzieć? Wiesz, 
wszystkie te produkty gotowały się, a każdy inaczej reagował. Marchew naj-
pierw była twarda i mocna. Po ugotowaniu stała się miękka i sypka. Jajko 
najpierw było słabe a w środku ciekłe. Po ugotowaniu stało się twarde. Zia-
renka kawy reagowały jednak całkiem inaczej. Po tym jak dostały się do 
wrzątku, zmieniły wodę! Jaka jesteś? - spytała mama córkę - Kiedy przeci-
wieństwa pukają do twoich drzwi, jak zareagujesz? Jesteś jak marchew, jajko 
czy ziarenko kawy? Jesteś jak marchew, która wydaje się twarda, ale w cier-
pieniu i nieprzyjemnościach, stanie się miękka i straci swoją siłę? Jesteś jak 
jajko, które ma delikatne serce, ale zmieni się przez problemy? Jesteś prężna 
a trudy zmieniły cię w nieustępliwą? Albo jesteś jak ziarnko kawy? Ziarnko 
zmieni wodę, przetworzy problemy. I gdy tylko woda się zagotuje uwolni 
aromat i smak. Jeśli jesteś jak ziarnko kawy, staniesz się lepszą i chociaż 
wszystko kroczy ku gorszemu, ty zmienisz świat wokół siebie. 

 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym 

Wiele razy pod działaniem Ducha Świętego modlitwa płynie z serca człowie-
ka pomimo zakazów i prześladowań, a nawet wbrew oficjalnym oświadcze-
niom o areligijnym czy wręcz ateistycznym charakterze życia publicznego. 
Modlitwa pozostaje zawsze głosem wszystkich, którzy pozornie nie mają 
głosu, a w głosie tym rozlega się zawsze owo „donośne wołanie” Chrystusa, 
o którym mówi List do Hebrajczyków. Modlitwa jest też objawieniem owej 
głębi, jaka właściwa jest sercu człowieka: głębi, która jest od Boga i tylko 
Bóg może ją wypełnić właśnie Duchem Świętym. 

 

* Można odebrać blachy z ciast po spotkaniu Dożynkowym. 

* Do 15.10. przez wpłatę 300 zł. u ks. Piotra lub na konto parafii (z dopi-
skiem Bałtyk) potwierdzamy wyjazd w czerwcu 2020 roku, do krajów bałtyc-
kich. 

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 

 

  

40/2019 

 

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! 

* Miesiąc październik - Miesiąc Maryi - Miesiąc Różańca: w sobotę, poniedziałek, 
wtorek, czwartek, piątek o 17:15; w niedzielę o 16:15; w środę jedną dziesiątkę odmó-
wimy po Mszy św. szkolnej, natomiast cały Różaniec, zakończony Apelem Jasnogór-
skim o 20:00. 

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

Dziś Różaniec o 16:15. Kolekta na cele diecezji i seminarium. 

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

W poniedziałek o 19:00 zapraszam na spotkanie naszych organistów. 

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

We wtorek o 19:00 zapraszam na spotkanie naszą orkiestrę. 

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

W środę o 16:15 spotkanie kandydatów do I komunii św. Msza szkolna o 17:00, po 
odmówimy jedną 10 Różańca. O 19:00 spotkanie grupy „z Michałem…”.  

O 20:00 Różaniec zakończony Apelem Jasnogórskim. 

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

W piątek o 19:00 zapraszam na spotkanie Parafialną Radę Duszpasterską. 

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

W sobotę o 17:15 Różaniec. 

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

W przyszłą niedzielę Nabożeństwo Fatimskie i Różaniec o 18:00. Jest to ostatnie  
czuwanie fatimskie w tym roku. Kolekta na cele parafii. Odpust w parafii Łagiewniki 
Małe. 

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

Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. Kancelaria po Mszach św. od poniedziałku do 
piątku. 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Opolskiej Róża Maks, Monika Lem-
pa, Nicola Lempa, Krystyna Czupała. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny, książeczka Droga do nieba (duży i mały druk) 

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

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace.  

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

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

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

* Niedziela 13.10. XIX Dzień Papieski „Dzielmy się miłością”. Przed kościołem mło-
dzi będą kwestować na rzecz Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Obecnie stypendia-
mi, pomocą, wyjazdami wakacyjnymi objętych jest prawie 2000 uczniów i studentów. 

* Sobota 19.10. wyjazd członków Róż Różańcowych na Górę św. Anny. Zapisy  
w zakrystii lub u p. Marii Kruk. 

* Środa 9.10. o godz. 17.30 w Zębowicach spotkanie Bractwa św. Józefa.  

* Niedziela 13.10. w kościele św. Anny w Oleśnie od 16:00 spotkanie Maryjnej Wspól-
noty Opiekunek Dziecięctwa Bożego. 

* Piątek - Niedziela 25 - 27.10 spotkanie na Górze św. Anny młodych Ławka Go! Zapi-
sy i szczegóły u ks. Piotra lub Marceliny Czupała. 


