
Porządek Nabożeństw 

od 13.10. do 20.10.2019 r. 

 

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 

 

Poniedziałek 14.10. 

17:15 Różaniec 

18:00 Za + bratową w 1 r. śmierci, ++ męża Jana, rodziców, teściów i pokr. 

 

Wtorek 15.10. św. Teresy od Jezusa, doktora i zakonnicy, wsp. 

17:15 Różaniec 

18:00 Za ++ ojca Pawła Leja w r. śmierci, matkę Elżbietę 

 

Środa 16.10. św. Jadwigi Śląskiej, wsp. 

  9:00 W int. chorych, samotnych, seniorów 

17:00 Za + ks. Huberta, ++ z rodziny 

20:00 Różaniec 

 

Czwartek 17.10. św. Ignacego Antiocheński8ego, bp. męczennika, wsp. 

17:15 Różaniec i Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ matkę Elżbietę Kandora w r. śmierci, ojca Pawła, rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga,  
siostrę Elżbietę, szwagra Rajmunda, swatów Bernarda i Eugeniusza, Lydię Bekierz oraz dziad-
ków z obu stron 

 

Piątek 18.10. św. Łukasza ewangelisty, święto 

17:15 Różaniec 

18:00 1. Za ++ rodziców Helenę i Alfreda oraz ++ pokr. 

  2. Za + Józef Kruk w miesiąc po śmierci 

 

Sobota 19.10. 

  8:00 Za + Antoniego Stryczek w miesiąc po śmierci 

——————–——————————————— 

17:15 Różaniec 

18:00 Za ++ rodziców, teściów, siostrę, brata, dziadków oraz wszystkich z pokr. 

 

Niedziela 20.10. Misyjna 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę, zdrowie dla męża Gerarda z ok. 65 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci  
(j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę, zdrowie dla Piotra z ok. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie 

16:15 Różaniec 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze błogosławieństwo, opie-
kę, zdrowie Anny i Rafała z ok. 10 r. ślubu oraz o łaski dla całej rodziny 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

41 (1346) 13.10. – 20.10.2019 r. 

 

Leonardo da Vinci 

 

Był jednym z niewielu ludzi w historii, którzy zasłużyli na miano ge-

niusza. Może nawet sobie nie zasłużył, co zapracował. Jest geniuszem, 

ale był też zwykłym śmiertelnikiem. Zapewne nie zdołamy dorównać 

jego licznym talentom, ale możemy brać z niego wzór i go naślado-

wać. Oto kilka cennych lekcji, które mistrz nam pozostawił: 

− Pielęgnujcie ciekawość 

− Szukajcie wiedzy dla niej samej, nie zawsze musi przynosić nam  

korzyści 

− Starajcie się nie stracić dziecięcego zadziwienia światem 

− Obserwujcie 

− Przywiązujcie w życiu wagę do szczegółów 

− Nie bójcie się mierzyć z nieznanym 

− Szanujcie fakty 

− Pozwólcie, aby lepsze było wrogiem dobrego 

− Myślcie obrazami 

− Unikajcie myślenia schematami 

− Porywajcie się z motyką na słońce 

− Puśćcie wodze fantazji 

− Wykonujcie pracę dla siebie, nie dla swoich szefów 

− Współpracujcie 

− Róbcie sobie notatki (na papierze) i twórzcie listę zadań na dany dzień 

 

Pozostawił obrazy, rzeźby, projekty urządzeń, rysunki, obserwacje, projekty maszyn latają-

cych, budowli hydrotechnicznych, machin wojskowych. Zapiski z obserwacji anatomii, 

przyrody, życia zwierząt, napisane sztuki teatralne i wykonane dekoracje do nich. Zachowa-

ło się kilka tysięcy stron notatek i zapisków. To co go wyróżniało to kreatywność - zdolność 

do pobudzania intelektu wyobraźnią. Jego nieposkromiona ciekawość sprawiła, że znalazł 

się w wąskim gronie osób w całej historii , które chciały się dowiedzieć wszystkiego, czego 

tylko można, na temat wszystkiego, co tylko można poznać rozumem. Był ucieleśnieniem 

wszechstronności. Dwie jego myśli: - Ludzie wyższych talentów, mimo, że pozornie nic nie 

robią, w głowie szukają pomysłów, układają plany, a potem formułują je rękami, ustami, 

piórem. -Ten kto może udać się do źródeł, nie ma potrzeby czerpać wody z dzbana. 
 

Sentencja: ks. Jan Twardowski - Urok Różańca leży w tym, że jest on przyjacielem na chwi-
le trudne, na chwile zmęczenia naszego ciała i umysłu. Przyjaciel, który jest stale przy nas. 



Opowiadanie 

Pewnego dnia cesarz wezwał jednego ze swych wasali, który był znany  

w swym księstewku z okrucieństwa i chytrości, a jego podwładni żyli w cią-

głym strachu. Gdy przybył na wezwanie, władca dał mu polecenie: Chcę, abyś 

wyruszył w świat i znalazł jakiegoś człowieka prawdziwie dobrego. Tak, panie 

- odparł wasal i posłusznie rozpoczął poszukiwania. Spotkał się i rozmawiał  

z wieloma osobami. Po długich poszukiwaniach powrócił oznajmiając władcy: 

Panie, postąpiłem tak jak rozkazałeś. Po całym świecie szukałem jednego na-

prawdę dobrego człowieka. Nie da się go znaleźć. Świat jest pełen złośliwców 

i egoistów, nie ma takiego miejsca, w którym można by znaleźć człowieka, 

jakiego szukasz. Cesarz odesłał go i poprosił o przysłanie innego wasala, zna-

nego z wielkoduszności i dobroci, kochanego przez swych poddanych. Rzekł 

mu: Przyjacielu, chciałbym, byś udał się w drogę i znalazł mi człowieka, który 

jest uosobieniem zła. Również i ten posłusznie wyruszył w drogę. Spotkał na 

niej wiele osób i rozmawiał z nimi. Gdy upłynęło trochę czasu, powrócił do 

władcy i rzekł: Panie, nie udało mi się wypełnić twego rozkazu. Są ludzie nie-

roztropni, zdeprawowani, którzy zachowują się jak ślepcy, ale w żadnym miej-

scu nie udało mi się znaleźć takiego, który byłby prawdziwym uosobieniem 

zła. Wszyscy mają dobro w sercu, pomimo że popełniają wiele błędów. 

To, co mówisz, piszesz o innych, odsłania to, kim naprawdę jesteś. 

 

papież Franciszek o Miłosierdziu 

„Kościół musi być zawsze czujny i gotowy do odkrywania nowych uczynków 

miłosierdzia i wypełniania ich z wielkodusznością i entuzjazmem”. Papież 

Franciszek z okazji 25-lecia Katechizmu Kościoła Katolickiego powiedział, że 

życie niesie ze sobą nowe sytuacje, których nie zapisano w katechizmie. Oby 

nasze dzisiejsze dobre decyzje i postawy stały się kiedyś podstawą do nowych 

zapisów. 

 

Na wesoło 

Przybywszy na Dziki Zachód pastor kupuje sobie konia. Czy to łagodne zwie-

rzę? – pyta. Hodowca cmoka językiem: Można powiedzieć: pobożne! Na 

„Bogu niech będą dzięki” rusza galopem, a na „Amen” staje jak wryty.  

Duchowny wskakuje na siodło, mówiąc: Bogu niech będą dzięki! Koń rusza  

z kopyta przez prerię. Po pół godzinie jeździec dostrzega przed sobą szeroką 

rozpadlinę ziemną. Koń ani myśli zwolnić, a pastor zupełnie zapomniał, w jaki 

sposób można go zatrzymać. Ze ściśniętym ze strachu sercem zaczyna odma-

wiać „Ojcze nasz”. Na końcowe „Amen” koń zatrzymuje się na skraju przepa-

ści. Bogu niech będą dzięki – wzdycha pastor 

 

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! 

Miesiąc październik - Miesiąc Maryi - Miesiąc Różańca: 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. 

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

Dzisiaj Nabożeństwo Fatimskie i Różaniec o 18:00. Jest to ostatnie czuwanie fatimskie w tym 
roku. Kolekta na cele parafii. XIX Dzień Papieski „Wstańcie Chodźmy”. Przed kościołem mło-
dzi będą kwestować na rzecz Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Obecnie stypendiami, pomo-
cą, wyjazdami wakacyjnymi objętych jest prawie 2000 uczniów i studentów. Odpust w parafii 
Łagiewniki Małe. 

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

W poniedziałek kolejny dzień zapisywania intencji mszalnych na 2020 rok. W kancelarii  
w godzinach: 7:30 - 8:30; 16:30 - 17:15; 18:30 - 19:00. 

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

W środę o 16:15 spotkanie kandydatów do I komunii św. Msza szkolna o 17:00,  po odmówi-
my jedną 10 Różańca. Po Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas I średniej, 
VII i VIII. O 20:00 Różaniec zakończony Apelem Jasnogórskim. Bardzo gorąco zapraszam  
w imieniu swoim i Caritas parafii wszystkich a szczególnie chorych, seniorów na Mszę św.  
o godzinie 9:00 z  ucałowaniem Relikwii Jana Pawła II, po Mszy św. wszystkich zapraszamy na 
Spotkanie i poczęstunek do salki. 

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

W piątek o 19:00 zapraszam na spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. 

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

W sobotę o 17:15 Różaniec. O 15:00 w salce spotkanie ministrantów i marianek. Wyjazd  
o godz. 7:45 z parkingu, członków Róż Różańcowych na Górę św. Anny. Zapisy w zakrystii lub  

u p. Marii Kruk. 

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

Przyszła niedziela to niedziela Misyjna. Na Mszę św. o 10:00 zapraszamy dzieci w strojach 
misyjnych. Kolekta na misje. O 14:30 w salce spotkanie Róż Różańcowych. 

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

Okazja do spowiedzi św. przed Mszą lub Różańcem. W piątek od 17:00 do 18:00 (będzie dwóch 
kapłanów). 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Opolskiej Maria Drzyzga, Anna Drzyzga, 
Gabriela Zientek, Jolanta Buczek. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny 

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

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

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

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

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

 Piątek - Niedziela 25 - 27.10 spotkanie na Górze św. Anny dla studentów i uczniów szkoły 
średniej Ławka Go! Zapisy i szczegóły na stronie botafe.pl, u ks. Piotra lub Marceliny Czupa-
ła. 

 Do wtorku, 15.10. przez wpłatę 300 zł. u ks. Piotra lub na konto parafii (z dopiskiem Bałtyk) 
potwierdzamy wyjazd w czerwcu 2020 roku, do krajów bałtyckich. 

 W poniedziałek Dzień Edukacji Narodowej, w środę rocznica wyboru św. Jana Pawła II na 
papieża, w piątek Dzień Służby Zdrowia. 


