
Porządek Nabożeństw 

od 24.11. do 01.12.2019 r. 

 

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 rodzi-
ców, 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 błogosła-
wieństwo, opiekę, zdrowie, potrzebne łaski oraz radość życia wiecznego dla Człon-
ków Klubu Seniora 

 

Poniedziałek 25.11. św. Katarzyny, dziewicy, męczennicy, wsp. 

  7:00 Za + brata Krzysztofa z ok. 75 r. urodzin, ++ bratową i rodziców 

 

Wtorek 26.11. 

17:00 Za + Eryka Ozimka 

 

Środa 27.11.  

17:00 Za + Irmgardę Wiora w 1 r. śmierci 
 

Czwartek 28.11. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za + ciocię Elfrydę Dyllong, ++ pokr. 

 

Piątek 29.11.  

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za ++ męża, rodziców z obu stron, krewnych, sąsiadów, znajomych, znikąd nie mają-
cych pomocy 

 

Sobota 30.11. św. Andrzeja, apostoła, święto 

  8:00 Za ++ rodziców z obu stron Albinę i Richarda, Ernesta i Klarę, Józefa, dziadków, 
braci Wernera, Gerharda, Franciszka, Rudolfa, siostrę Marię, bratową Gizelę, Ryszar-
da, ciocię Albinę, Ernę Graf, swata Augusta, Romana, jego rodziców i dusze opusz-
czone 

——————–——————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ kapłanów 

 

Niedziela 01.12. I Adwentu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Gertrudę w 9 r. śmierci, ojca Wilhelma, matkę Marię, szwagra Alfreda, 
dziadków z obu stron, Annę, Józefa, Bernarda i pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Krzysztofa Bernais z ok. urodzin 

17:00 Za + męża i ojca Georga z ok. 85 r. urodzin, ++ pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

47 (1352) 24.11. – 01.12.2019 r. 

 

Parafialne różności 
 

I niedziela Adwentu: Msze św. o 7:30; 10:00; 17:00. Nie będzie Nabożeń-
stwa po południu. Kolekta na cele diecezji i seminarium. Na Mszach św.  
gościem będzie i podzieli się swoim świadectwem s. Aldona, werbistka, któ-
ra pełni posługę jałmużnika ks. biskupa w naszej diecezji. Zaprosimy do 
pewnego pomysłu, projektu na czas Adwentu, Wigilii i Bożego Narodzenia. 
Na Mszy św. o 10:00 błogosławieństwo wieńców, stroików oraz opłatków 
wigilijnych. Opłatki będzie można nabywać przez cały Adwent, w klaszto-
rze sióstr i zakrystii. Po Mszach św. w przedsionku kościoła, stolik Caritas 
gdzie będzie można nabywać dekoracje świąteczno-adwentowe, kalendarze 
seminaryjne, lampiony roratnie, skarpety oraz świece Caritas na stół wigilij-
ny. 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. Szczegółowe informacje zamieszczone są na  
naszej stronie w zakładce Portugalia 2020. Po południu przy straży Jar-
mark Adwentowy, na który w imieniu organizatorów zapraszamy. Będzie 
też stoisko młodych „miejscem spotkania Portugalia” gdzie m.in. do naby-
cia: kalendarze seminaryjne, lampiony roratnie, dekoracyjne świece, książka  
pt. „Nieplanowane” oraz atrakcja! wyciskany z pomarańczy Sok z dodat-
kiem adwentowego uśmiechu i piernika. 
 
- Roraty od poniedziałku do piątku o 17:00 
- środa 04.12. po Roratach spotkanie rodziców dzieci I komunijnych 
- czwartek 05.12. po Roratach spotkanie kl. VIII 
- piątek 06.12. po Roratach spotkanie kl. I średniej 
- sobota 07.12. od 9:00 kl. VIII i I śr. grabienie liści (śniegu) 
- sobota 07.12. od 16:00 Adoracja Najśw. Sakramentu 
- niedziela 08.12. święto Marianek i Róż Różańcowych 
- poniedziałek na Roratach wręczenie medalików kandydatom do I Komunii 
- środa 11.12. spotkanie grupy Michała 
- piątek 13.12. spotkanie PRD 
- sobota 21.12. Wigilia młodych 



Dwa opowiadania 

 Zaniepokojony Abram przyszedł po radę do rabina: Wytłumacz mi, Rebe, bo nie rozu-
miem: przychodzisz po pomoc do biednego - pomaga ci jak tylko może. Przychodzisz 
do bogacza - udaje, że cię nie widzi. Czemu tak się dzieje? Spójrz, Abram, przez okno. 
Co widzisz?  Sara z Ickiem idzie ze sklepu. Josel na bazar jedzie. Rapaport z Rywką 
rozmawia. Dobrze, Abram. A teraz spójrz w lustro. Co widzisz? Cóż mogę widzieć, 
Rebe. Siebie samego widzę. Widzisz, Abram - okno jest ze szkła i lustro ze szkła.  
Wystarczy dodać odrobinę srebra i już widzisz tylko siebie. 

 

 Mułła siedział w sklepie z herbatą, gdy przyszedł sąsiad, by z nim porozmawiać: Mułła, 
przygotowuję się do ożenku – powiedział. – Jestem tym bardzo podekscytowany. Czy ty 
nigdy nie myślałeś o tym, by się ożenić? Mułła odrzekł: Tak, myślałem o tym. Kiedy 
byłem młody, bardzo chciałem to zrobić. Chciałem znaleźć doskonałą żonę. Zacząłem 
podróżować, by ją znaleźć. Udałem się do Damaszku, tam znalazłem piękną kobietę, 
pełną wdzięku, uprzejmą i uduchowioną, ale nie znała spraw świata. Udałem się więc  
w dalszą podróż, do Isphahanu. Tam znalazłem kobietę zarówno uduchowioną, jak  
i światową, piękną pod wieloma względami, ale nie mogliśmy się porozumieć. W końcu 
udałem się do Kairu i po długich poszukiwaniach znalazłem ją. Była głębokiego ducha, 
piękna pod każdym względem, umiała zarówno znaleźć się w świecie, jak i żyć tym, co 
przekracza ludzki wymiar. Wiedziałem, że znalazłem doskonałą żonę. Na koniec przyja-
ciel zadał mu kolejne pytanie: Mułła powiedz, dlaczego jej nie poślubiłeś? Och... - od-
rzekł ten kiwając głową. - Również ona szukała idealnego męża. 

 
Na wesoło 

 Wielu ojców pustyni żyło długo, nawet ponad sto lat. Należał do nich abba Izajasz.  
W dniu setnej rocznicy jego urodzin przyszedł go odwiedzić znacznie młodszy brat  
i powiedział: Przyszedłem tutaj, ojcze, podzielić z tobą radość z powodu lat, które prze-
żyłeś. I mam nadzieję w przyszłym roku świętować z tobą sto pierwszą rocznicę twych 
urodzin. Ja też mam taką nadzieję – odpowiedział starzec – bo wydaje mi się, że zdro-
wie masz wspaniałe. 

 Pewna wdowa, niepocieszona w bólu po stracie męża, pyta proboszcza z Ars: Czy mój 
mąż jest w czyśćcu? W odpowiedzi słyszy: Córko moja, nie wiem, nigdy tam nie byłem. 

 

W grudniu  następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej 

01.12. Róża 2 p. Anna Bock 

08.12. Róża 3 p. Katarzyna Budnik 

15.12. Róża 4 p. Irena Czupała 

22.12. Róża 5 p. Elżbieta Ullmann 

25.12. Róża 6 p. Maria Baron 

26.12. Róża 7 p. Hildegarda Klabisch 

29.12. Róża 8 p. Gizela Zajonc 

 

W styczniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej 

01.01. Róża 9 p. Maria Kruk 

05.01. Róża10 p. Brygida Lepka 

12.01. Róża11 p. Krystyna Swoboda 

19.01. Róża 12 p. Manfred Ullmann 

26.01. Róża 1 p. Teresa Obst 

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 Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Kolekta na cele parafii. Nie-
szpory o 16:30. 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 Komu-
nię św. w każdą niedzielę po Mszy św. o 7:30. O 16:00 w kościele w Kielczy 
koncert „Gaude Mater Polonia”. 

———–—–—–——————–—–—–—–———–———–—————— 

W poniedziałek Msza św. o 17:00. Można od 16:00 do Mszy oraz po zapisywać 
Intencje Mszalne. 

———–—–—–——————–—–—–—–———–———–—————— 

W środę o 16:15 spotkania kandydatów do I Komunii św. O 17:00 Msza św. 
szkolna. O 18:00 spotkanie w salce osób  wybierających się na piątkową nocną 
Drogę z Góry św. Anny. 

———–—–—–——————–—–—–—–———–———–—————— 

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

W piątek 29.11. „Nocna Droga”. O 18:00 zbiórka, dowóz na Górę św. Anny  
i … ruszamy 33 km. do domu. Można nam towarzyszyć łącząc się z nami, 
szczególnie w godzinie Apelu o 21:00. Napisz sms, mail do kogoś z idących, że 
Jesteś, Czuwasz, Pamiętasz. Idziesz z nami, a my Jesteśmy w modlitwie z Tobą, 
podejmujemy Twoją intencję! 

———–—–—–——————–—–—–—–———–———–—————— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. Od 16:00 Andrzejki dla Marianek  
i ministrantów. Od 19:00 Andrzejki dla młodych. 

———–—–—–——————–—–—–—–———–———–—————— 

Ogłoszenia dotyczące I Niedzieli Adwentu są na pierwszej stronie naszej gazet-
ki oraz na stronie www. naszej parafii w zakładce Strona Główna. 

———–—–—–——————–—–—–—–———–———–—————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Ewa Deptała, 
Maria Stryczek, Agnieszka Drozdowska, Teresa Prause. Bóg zapłać! 

———–—–—–——————–—–—–—–———–———–—————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny i Mały Gość 

———–—–—–——————–—–—–—–———–———–—————— 

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Ofiara na 
opał do kościoła wyniosła 5.050 zł.  

———–—–—–——————–—–—–—–———–———–—————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia 
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

———–—–—–——————–—–—–—–———–———–—————— 
Sentencja: ks. J. Twardowski - Kościół jest tajemnicą przekraczającą to, co widzimy 
na co dzień. 


