
Porządek Nabożeństw 

od 22.12. do 29.12.2019 r. 

 

Niedziela 22.12. IV Adwentu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 O radość życia wiecznego dla ++ ojca Franciszka w r. śmierci, matkę Różę, rodziców Urszulę i Jerzego , ks. Jerzego  
oraz pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Wilhelma, męża Jana, braci Józefa i Jana, bratową Marię, bratanka Joachima, ciocię Marię 
 i Helenę, dziadków z obu stron 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie dla córki Marii  
z ok. 50 r. urodzin i wnuka Kryspina z ok. urodzin 

 

Poniedziałek 23.12.  

17:00 1. Za ++ matkę Paulinę Drzyzga w 20 r. śmierci, ojca Piotra, rodziców Elżbietę i Pawła Kandora, Ernesta Mikołajczak 
 i pokr. 

 2. Za ++ męża Ryszarda Niemiec, ojca Alfreda, teściów, Wincentego, siostrę Gizelę, ciocię Hildegardę i pokr.  

 

Wtorek 24.12. Wigilia 

  8:00 Za + męża, ojca i dziadka Wiktora z ok. urodzin 

16:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie w rodzinie Krupa 

24:00 1. W int. parafian 

 2. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM i św. Cecylii o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie z ok. 
40 lecia posługi organisty 

 

Środa 25.12. Boże Narodzenie 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie z ok. urodzin  
w rodzinie i rodzinach dzieci (j. polski) 

10:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Ewalda Ozimek z ok. 80 r. urodzin, rodziców, teściów, wnuczkę Agnieszkę, ++ z rodzin 
Ozimek, Spałek 

15:00 Nabożeństwo 

 

Czwartek 26.12. św. Szczepana, diakona, męczennik 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża i ojca Tadeusza w r. śmierci jego rodziców Józefa i Filomenę, jego rodzeństwo, rodziców Piotra i Katarzy-
nę, ++ z rodzin Szydłowski i Schatton (j. niemiecki) 

  9:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

10:00   1. Do Dzieciątka Jezus z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł. opiekę i zdro-
wie dla Rosildy Pawlik z ok. 85 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci 

 2. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie dla Wilhelma 
Gola z ok. 80 r. urodzin 

14:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie dla Ewy Żyłka  
z ok. urodzin 

17:00 Za ++ rodziców Mariannę i Mariana Zarzyckich w 9 r. śmierci, dziadków Marię i Franciszka Gajewskich, kuzyna  

  Stefana i ciocię Zofię Kucharskich, pokr. i dusze w czyśćcu 

  

Piątek 27.12. św. Jana Apostoła 

  7:30 Różaniec za młode pokolenie 

  8:00 Za + ojca Gintra w r. śmierci, ++ z pokr. Stefan i Czaja 

 

Sobota 28.12. św. Młodzianków 

  8:00 W int. dzieci naszej parafii 

——————–—————————————— 

18:00 Za + ojca Józefa w r. śmierci, ++ dziadków i pokr. 

 

Niedziela 29.12. Świętej Rodziny 

  7:00 Różaniec 

  7:30 ………………………….  (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 1. W int. wszystkich darczyńców i ofiarodawców - zam. od sióstr karmelitanek 

  2. Za ++ rodziców Katarzynę i Augustyna, teściów Agnieszkę i Jana, dziadków Florentynę i Karola, siostry zakonne 
Bertrandę i Rudolfę oraz pokr.  

16:30 Nabożeństwo kolędowe 

17:00 Za ++ ojca Franza w r. śmierci, matkę Felicitas, dziadków z obu stron, teściów Hildegardę i Gilberta, wujków oraz pokr.  

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Adwent ...Wigilia...Boże Narodzenie 

 „ Nie wiem co to jest cud,  jestem agnostykiem, ale czuję, że właśnie uczestniczę w cudzie, witając 
Ojca św. na naszej ziemi, państwa w którym upadł komunizm” rzekł  prezydent Czech V. Havel, 
przed laty, witając papieża św. Jana Pawła II. Od pierwszego dnia Adwentu uczestniczymy, ośmie-
lam się powiedzieć, w Cudzie, w bardzo wielu cudach, które się dzieją na wielu poziomach, płasz-
czyznach, słowach, gestach, oczach, sercu. Niektórymi cudami dzielę się w Niedziele Adwentu. 
Daję i dzielę się świadectwem tego w czym dzięki Wam i wielu innym osobom uczestniczymy.  

 Jutro ostatnie Roraty o godzinie 17:00. Wzajemne sobie dziękujemy za udział w Roratach, wszyst-
kim dzieciom, młodym, dorosłym. Dzieciom za tak aktywny i mądry udział. Śpiew i modlitwy. 
Rodzicom za bycie z dziećmi i nami, za czytanie Pisma św, rozdawanie obrazków. Nie byłeś ani 
razu na Roratach-nie szkodzi-przyjdź jutro, jeszcze jest szansa, z Nami, wyruszyć do Betlejem. 
Jutro na Roratach pragniemy wyrażać naszą wdzięczność i podziękowanie Bogu i ludziom. Za to, 
że dane nam jest przeżywać kolejny adwent naszego życia. Za to, że mamy z kim zasiąść do wigi-
lijnego stołu i spędzić Święta. Za rodzinę, rodziców i dzieci. Za to że mamy obficie nakryte stoły. 
Za prezenty. I najważniejsze, za to, że Bóg staje się . Bądźmy jutro na Roratach-Wdzięczności. 
Dzieci przynoszą lampiony, a dorośli świece. Wszystkich, którzy tak licznie odwiedzają naszą stro-
nę www. zachęcamy aby również włączyli się w ten dzień wdzięczności i uczestniczyli jutro w swo-
ich parafiach w Mszy św. Dzieci jako rzeczy które należy zabrać w podróż do Betlejem wybrały: 
jedzenie, kompas, kapelusz, lalkę, lunetę, ławkę, łóżko, miłość, mapę, napój, nóż, okulary, olej, 
plecak, pieniądz, rower, ratalkę, rękawiczki, roraty, syrop, sok, słuchawki, serwetkę. (rzeczy te, 
łączyliśmy z tekstem biblijnym na dany dzień, a jako prace wykonane przez dzieci, są do zobaczenia 
na adwentowej choince w kościele). 

 Sakrament Pokuty: IV niedziela Adwentu: 15:00-17:00 (3 kapłanów)  

 poniedziałek: 8:00-9:00 i 15:30-17:00. Wigilia 7:00-8:00. 

 Od dziś do Wigilii w świątyni naszej płonie Światełko z Betlejem, można zabierać płomień światła 
i miłości do swoich domów. 

 W naszym kościele, w żłóbku, będzie Figurka Dzieciątka Jezus z Betlejem, przywieziona przez 
tegorocznych pielgrzymów do Ziemi św. 

 Witamy ks. Andrzeja Hanicha, dziękujemy za jego posługę w ostatnie dni Adwentu i podczas 
Świąt. 

 W Wigilię Msze św. o 8:00; 16:00 (Pasterka dla dzieci, starszych); 24:00 Pasterka. 

 W I Święto o godzinie 15:00 Nabożeństwo przy Żłóbku dla rodzin, dzieci, młodych i starszych,  
w klimacie radości, kolęd, żartów i modlitwy. Zachęcam do wybrania się na świąteczny spacer, 
rodzinny i odwiedzenia szopki w naszym kościele. W okresie Bożego Narodzenia warto wstępować 
do kościołów, gdy gdzieś się jest i pokłonienia się Dzieciątku Jezus. 

 Bal „portugalska noc”, niestety wejściówek nie ma już dawno, dla szczęśliwców, którzy je posiada-
ją taka uwaga (szczególnie dla pań) kreacje mogą mieć kolor dowolny (nie trzeba kupować czerwo-
nych lub zielonych sukni) w tych kolorach (flagi Portugalii) ma być tylko, jakiś mały dodatek. 

 Od piątku 27.12. Kolęda-wizyta duszpasterska. Plan kolędy jest w gazetce z 15.12. w gablotce, na 
stronie www. parafii. 

 

Sentencja: ks. J. Twardowski - Dar Bożego Narodzenia, być człowiekiem, przez którego Jezus znowu 
przychodzi na świat. 



Refleksja 

„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewne-

go miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła  

Elżbietę”. Elżbieta doświadczyła cudu poczęcia i stała się narzędziem  

w ręku Boga, wypowiadając słowa błogosławieństwa nad Maryją. Patrząc 

na ewangelię czwartej niedzieli adwentu, łatwo skoncentrować się na mamie 

Jana Chrzciciela. Zauważmy wysiłek Maryi. Która kobieta w ciąży wybrała-

by się z pośpiechem w góry? Czy to mądre? Można po drodze zasłabnąć, 

narazić siebie i dziecko. Maryja, po tym, co usłyszała od Gabriela o niezwy-

kłym działaniu Boga w życiu Elżbiety, nie mogła postąpić inaczej. Nie dla-

tego, że Najwyższy jej to kazał. Zmagania i wcale niełatwe emocje Elżbiety 

i Zachariasza były Maryi dobrze znane. W Izraelu bezdzietność była ogrom-

ną tragedią, nierzadko wiązała się z nieładnym szeptaniem, że oto Bóg się 

od małżonków odwrócił. „Dla Boga nie ma nic niemożliwego” – Jego drogi 

związane z narodzinami Jana Chrzciciela i Chrystusa daleko wykraczały  

poza ludzki sposób myślenia, ale też sprowokowały Maryję do ryzykownej 

podróży w stronę spokrewnionej Elżbiety. W najbliższych dniach będziemy 

podobni do Mamy Jezusa w… pośpiechu. Z pośpiechem nasi domownicy 

wracać będą do domów z zagranicy, z pośpiechem kompletować będziemy 

przedświąteczną spiżarnię, z pośpiechem dekorować będziemy nasze miesz-

kania i przygotowywać smaczne potrawy. Oby pełnego wiary pośpiechu nie 

zabrakło nam w drodze do kościoła, modlitwy, refleksji, rozmowy, pięknych 

gestów i słów. Miłości. 

 
Opowiadanie 

Raz pewien król, wjeżdżając do miasta, ujrzał rabbiego, który nauczał  

swoich uczniów, usadziwszy ich wokół siebie. Zaciekawiony król spytał: 

Rabbi, czy wiesz, że posadziłeś swoich uczniów w koło, tak samo, jak ja 

rozstawiam wokół siebie mój dwór? Może znasz rządzące nim zasady? Nie 

znam - odrzekł rabbi. - Powiedz mi, jak rozmieszczasz swoich dworzan,  

a ja ci powiem, jak sadzam moich uczniów. Pierwszy krąg całego koła -  

odparł król - składa się z tych, co korzystają z moich szczególnych łask; są 

mi najbliżsi. Drugi zastrzeżony jest dla dygnitarza i ambasadorów. Trzeci 

obejmuje mniej znaczne osoby. Tutaj rzeczy mają się całkiem inaczej -  

odpowiedział rabbi. Ci, co siedzą tuż przy mnie, są przygłusi; w ten sposób 

mogą usłyszeć, co mówię. Środkowa grupa składa się z ignorantów; tym 

sposobem mogą zwrócić więcej uwagi na moje nauki. Zewnętrzny krąg  

zastrzeżony jest dla tych, co już znają Prawo; w ten sposób mogą bez 

uszczerbku ronić moje słowa. 

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! 

IV Niedziela Adwentu, Nie będzie po południu Nabożeństwa. Kolekta na cele parafii.  

———–—–—–——————–—–—————————–———–—————— 
W poniedziałek o 10:00 spotkanie ministrantów, podsumowanie służby przy ołtarzu  
w mijającym roku. 

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

W Wigilię od 8:30 odwiedziny chorych w domach z Komunią św.  

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

I Święto Msze św. o 7:30 (j. polski), 10:00, nie będzie Mszy św. o 17:00. Kolekta na cele 
parafii. 

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

II Święto Msze św. o 7:30 (j. niemiecki), 10:00, 17:00. Nie będzie Nabożeństwa. Kolekta 
na potrzeby sióstr karmelitanek. 

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

W piątek św. Jana, błogosławieństwo wina. 

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

W sobotę św. Młodzianków, po Mszy św. o 8:00 błogosławieństwo dzieci. W Jemielnicy 
o 11:00 spotkanie ks. biskupa z osobami pracującymi za granicą. Nie będzie Nabożeń-
stwa. 

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

Niedziela św. Rodziny. Kolekta na cele parafii. W Zawadzkiem Odpust św. Rodziny.  

W katedrze w Opolu o 14:00 spotkanie ks. biskupa z osobami żyjącymi w kryzysie.  

O 16:30 Nabożeństwo-śpiew kolęd.  

———–—–—–——————–—–—————————–———–—————— 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Edyta Dworczak,  
Patrycja Mazurek, Zofia Świerc, Gizela Lebioda. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny (10zł.), Mały Gość (5zl). W zakrystii i klasztorze sióstr 
można jeszcze nabywać opłatki na stół wigilijny oraz świece Caritas. 

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

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Za ogrom prac,  
poświęcony czas, serce włożone w przygotowanie świątyni do Świąt, za wszystkie prace 
wykonane przy szopce, choinkach i dekoracjach. Za każdą posługę ubogacenia Liturgii. 

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

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

———–—–—–——————–—–—————————–———–—————— 
++ Odbył się pogrzeb śp. Jadwigi Jastrzębskiej l. 80. Wieczny odpoczynek …++ 

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

Przypomnienie, aby zamykać rowery stawiane przy kościele.  
Wigilijna pomoc 

Prośba, aby blachy kołacza którymi dzielimy się z bezdomnymi, na Wigilię w domu  
ks. Biskupa, przynosić na plebanię w Wigilię od 10:45 do 11:00. Prośba, aby ciasto przy-
nosić na twardej podstawie (karton) i pokrojone. Potrawy na stół wigilijny na plebanię 
(zapełniamy w ten sposób wigilijny talerz leżący na naszych stołach) można przynosić 
również od 10:45 do 11:00 oraz od 15:30 do 16:00. Bóg zapłać za przynoszone dary  
i ofiary do świątyni naszej. Dziękujemy za każdy kołacz i potrawy. 


