
Porządek Nabożeństw 

od 17.11. do 24.11.2019 r. 

 

Niedziela 17.11. XXXIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę, zdrowie, potrzebne łaski dla całej rodziny Morcinek (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 światło Ducha św. dla Aleksandry Makusek z ok. 18 r. urodzin.  
Chrzest: Luiza Anna Mesjasz 

16:30 Nieszpory 

17:00 O radość życia wiecznego za ++ męża i ojca Alfreda z ok. urodzin, jego rodziców Marię i Jana, 
brata Wernera, teściów Gertrudę i Wilhelma, chrzestną Annę, Józefa, Bernarda i Eryka  

 

Poniedziałek 18.11. św. Karoliny Kózkówny, dziewicy, męczennicy, wsp. 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MB Uzdrowienia Chorych o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, leczenie i szczęśliwy przebieg operacji dla męża oraz o Boże bł.  
i zdrowie w rodzinie 

 

Wtorek 19.11. 

17:00 Za + Eryka Ozimka 

 

Środa 20.11. św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, wsp. 
17:00 Za + matkę Stefanię Koza w 2 r. śmierci, córkę Krystynę, dziadków Felix, Elisabeth Kampa, 

Marię Garcorz 

 

Czwartek 21.11. Ofiarowanie NMP, wsp. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Franciszka, braci Alfreda i Leopolda, bratową Gertrudę, dziadków  
i pokr. 

 

Piątek 22.11. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, wsp. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 1. W int. organistów, chóru, orkiestry, scholki 

 2. Za + Henryka Czupała - zam. od kolegów i koleżanek za szkoły podstawowej 

 

Sobota 23.11. 

  8:00   Za + męża i ojca Jana, ++ jego rodziców, teściów i pokr. 

——————–——————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę, zdrowie, potrzebne łaski dla Cecylii z ok. 60 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzie-
ci 

 

Niedziela 24.11. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

  7:00 Różaniec 
  7:30 Za ++ rodziców Rocha i Marię, męża Huberta i jego rodziców, Wilhelma i jego rodziców, brata 

Józefa, szwagra Stanisława, koleżankę Klarę (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Małgorzatę Trzasko w 1 r. śmierci 

16:30 Nieszpory 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo,  
opiekę, zdrowie, potrzebne łaski oraz radość życia wiecznego dla członków Klubu Seniora  

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

46 (1351) 17.11. – 24.11.2019 r. 

 

 
 

Sentencja: ks. J. Twardowski - Możemy zapomnieć  
o śmierci, ale śmierć nie zapomni o nas. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Modlitw za kapłanów 

Duchu Święty, Duchu Mądrości prowadź kapłanów; 
Duchu Święty, Duchu Światłości oświecaj kapłanów; 
Duchu Święty, Duchu Czystości uświęcaj kapłanów; 
Duchu Święty, Duchu Mocy wspieraj kapłanów; 
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umoc-
nieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo  
pokoju na cały świat. Niech ogień miłości rozpala ich serca. 
Niech z miłością oczyszczają i uświęcają swoje i nasze dusze. 
Najświętszemu Sercu Jezusa i Maryi powierzamy serca kapła-
nów. Amen. 

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! 

Dzisiaj o 16:30 Nieszpory. Kolekta na opał (węgiel) do kościoła.  

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

W środę nie będzie spotkania kandydatów do I Komunii św. O 17:00 Msza św. szkolna. 

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

W piątek św. Cecylii, o 18:00 Msza św. w int. naszego chóru, orkiestry, organistów, scholki. 
Wszystkim zaangażowanym i dbającym o śpiew i muzykę w naszej parafii serdeczne podzię-
kowania. W imieniu organistów Bóg zapłać za składane dla nich ofiary. 

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

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

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

W przyszłą niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Kolekta na cele parafii.  

W Opolu czuwanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Bóg zapłać za ich posługę  
w kościele i chorych w domach. Zachęcamy do tego, aby jeśli nie ma przeszkód,  dać okazję 
chorym do przyjęcia Pana Jezusa w każdą niedzielę. Nasi szafarze są chętni i gorliwie pełnią 
tę posługę, zanosząc Komunię św. w każdą niedzielę po Mszy św. o 7:30. 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Teresa Burda, Eryka Zmu-
dzik, Mariola Wilkosz, Teresa Bereziuk. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny (6 zł). 

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

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Zespołowi Caritas  
i przyjaciołom za przygotowanie spotkania z św. Marcinem. Dzieciom za złożone ofiary na 
misje - 740 zł. 12 listopada popłynął gaz do ogrzewania klasztoru, plebanii i salek. 

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

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

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

 od piątku zapraszamy młodych do otwartego nowego miejsca „Kąt” w naszej parafii. 
Szczegóły można przeczytać i zobaczyć na stronie www.parafii w zakładce Portugalia 
2020 

 w niedzielę 24.11. o 16:00 w kościele w Kielczy koncert „Gaude Mater Polonia”. 

 Caritas prosi chętnych o upieczenie pierników. Pierniki prosimy przynosić do salki  
w piątek 29.11 w godzinach 16.30 do 17.00 

 z piątek na sobotę 29/30.11. Nocna Droga. Przed Adwentem, bardziej ekstremalna.  
O 18:00 zbiórka, dowóz na Górę św. Anny. Ruszamy przez Kalinów, Szymiszów, Roz-
mierz, Osiek do domu. Idziemy razem ok. 33 km. nocą, porą jesienną, modlimy się  
i rozmawiamy z sobą, o północy Msza św. Spotkanie informacyjne w środę 27.11. o 18:00 

 w sobotę 30.11. od 16:00 Andrzejki dla Marianek i ministrantów. Od 19:00 Andrzejki dla 
młodzieży (kto ma wejściówkę) 

 niedziela 01.12. w salce o godzinie 11:15, rozprowadzane będą cegiełki wstępu na Bal 
„portugalska noc”, organizowany przez grupę młodych 08 lutego 2020 roku w restauracji 
Markus. Cena … od pary 

 w niedzielę 01.12. po Mszach stoisko  naszego Caritas. Po południu Jarmark Adwento-
wy (będzie też stoisko młodych z różnymi atrakcjami m.in.. wyciskany z pomarańczy sok). 
Z okazji Jarmarku Adwentowego odbywa się zbiórka książek 


