Porządek Nabożeństw
od 29.12.2019 r. do 05.01.2020 r.
Niedziela 29.12. św. Rodziny
7:00 Różaniec
7:30 Za wszystkie rodziny naszej parafii odwiedzane z wizytą duszpasterską (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 1. Za ++ rodziców Katarzynę i Augustyna, teściów Agnieszkę i Jana, dziadków Florentynę i Karola,
siostry zakonne Bertrandę i Rudolfę oraz pokr.
2. Za wszystkich darczyńców i ofiarodawców - zam. od sióstr karmelitanek
16:30 Kolędowanie przy żłóbku
17:00 Za ++ ojca Franza w r. śmierci, matkę Felicitas, dziadków z obu stron, teściów Hildegardę i Gilberta
wujków oraz pokr.
Poniedziałek 30.12.
8:00 1. Za ++ Piotra Grabowskiego - zam. od M. Żyła
2. ……………………………...
Wtorek 31.12.
8:00 1. Za ++ żonę Mariolę, ojca Józefa w 5 r. śmierci, jego rodziców Gertrudę i Piotra, teściów Marię i Jana,
rodzeństwo
2. ……………………………..
16:00 Nabożeństwo kończące 2019 rok
Środa 01.01. MB Rodzicielki
7:30 Za parafian (j. polski)
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie dla Jana
Romańczuk z ok. 75 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
16:30 Nabożeństwo o pokój
17:00 Za + Piotra Grabowskiego - zam. od E i J Żyła
I Czwartek 02.01.
7:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
8:00 ………………………………….
13:00 Msza i ślub: Katarzyna Hadelko i Arnold Palmer
I Piątek 03.01.
8:00 W int. seniorów, samotnych i chorych (j. polski)
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. św. Rodziny o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie
w rodzinie Krystyny i Bernarda oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
I Sobota 04.01.
8:00 …………………………………
15:00 Chrzest: Magdalena Emma Pałek, Franciszek Jan Knol,. Roczek: Elena Dominika Mandla, Ariana Daria
Łukacz
——————–——————————————
18:00 Za + żonę i Matkę Ninę Wacławczyk
Niedziela 05.01. II po Narodzeniu Pańskim
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ Zofię i jej męża Leona, synów Bogusława i Jerzego, rodziców Różę i Franciszka oraz pokr.
(j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ córkę Annę, mamę Cecylię z ok. ich urodzin, Alfonsa, teściów Jadwigę i Pawła, szwagra Henryka,
swata Reinholda oraz pokr.
17:00 Za ++ męża i ojca Józefa w r. śmierci, rodziców Martę i Wilhelma, teściów, 3 braci, zięcia, 2 bratowe,
szwagra, ++ z rodziny

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Rok 2019
Odwiedziny duszpasterskie ks. Piotra i o. Ryszarda-werbisty, wraz z kolędnikami misyjnymi.
Przyjęto nas w 98% domach. Rozniesiono deklaracje na wymianę systemu grzewczego w świątyni, salkach, klasztorze, plebanii. Wyjazd autokarem z s. Jurandą do Krakowa, Łagiewnik,
Sosnowca. Pobyt 7 parafian na ŚDM w Panamie. Niesamowity czas spotkania z Ojcem św.
i młodymi z całego świata. Dzięki wielkim sercom i ofiarności parafian (i nie tylko), w różne
dzieła organizowane przez młodych, koszty wyjazdu dla młodych są minimalne. Po powrocie
z Panamy młodzi obierają kierunek Portugalia 2022. Ponownie rozpoczynają „raban”, który
trwa w różnych pomysłach. Młodzi uczestniczą w spotkaniach diecezjalnych, Marianki i Ministranci na Górze św. Anny oraz dziewczyny na Ładowarce i Ławce oraz w Głębinowie. Wiele
akcji organizowanych przez młodych, świece wielkanocne, kremówki (1200 sztuk), wyciskany
sok z pomarańczy (1.5 tony), kiermasz odpustowy, przygotowania do „Balu portugalskiego”.
Rozpoczęcie spotkań i składanych ofiar „grupy...z Michałem łatwiej”. Spotkania różnych grup
parafialnych, PRD, oraz kandydatów do Bierzmowania i I Komunii św. ministrantów i marianek. Prowadzenie, przez panią księgi cmentarza i sprzątania kościoła. Prawie zawsze odpowiedź
rodzin na zaproszenie do sprzątania kościoła. Parafialne Rekolekcje prowadził ks. Janusz Czenczek-kordynator egzorcystów w Polsce. W dzień św. Józefa Msza św. dla mężczyzn.
Gościmy parafian z Niemiec wraz ks. Waldemarem Styrą. 9 uczniów przyjmuje Sakrament
Bierzmowania. 60 parafian pielgrzymuje do Ziemi Świętej (piękne przeżycia i doświadczenia).
Kilka wyjazdów na Apel Jasnogórski do Częstochowy. Nocne Drogi (22.03.Droga 4+3=14 km.
21.04.Droga 2+2+herbata-kalorie=6 km. 26.04.Droga 4+4=18 km. 24.05.Droga 3+3=13 km.
28.06.Droga 3+3+zapach=14 km. 09.08.Droga 3+3=15 km. 06.09.Droga 3+3=12 km. 25.10.
Tatry/Droga ...+...=11 km. 29.11.Droga nocna z Góry św. Anny=33 km. Ekstremalna Droga
Krzyżowa=42 km.). Caritas parafii organizuje kiermasze, spotkania (m.in. Dzień chorego, Wigilia), roznosi paczki (Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Jubileusze). Spotkanie
z św. Marcinem, Niedziela Misyjna. Diecezjalne spotkania Bractwa św. Józefa, Róż Różańcowych, PRD. Róże Różańcowe aktywnie pielęgnują modlitwę różańcową i troszczą się o rabatki
kwiatowe, wiele zakupów do parafii. Wielkie zaangażowanie osób w przygotowania wystroju
świątyni na Uroczystości i Święta (Boży Grób, Szopka). Troska o obejście przy figurze MB
Fatimskiej i św. Józefa. Na bieżąco wykonywane prace przy instalacjach elektrycznych i dzwonów. Palenie w piecach przez p. Henryka i p. Józefa. Posługa szafarzy Komunii św. w kościele
i u chorych. Posługa sióstr karmelitanek (modlitwa, katecheza oraz zakrystia, wystrój kościoła).
Gorliwa posługa naszych organistów. Upiększanie Liturgii przez chór i orkiestrę. Czytanie na
Mszach św. przez Lektorów. Ministranci Lektorzy Starsi zdobyli Mistrzostwo Diecezji w piłce
nożnej, w Mistrzostwach Polski w Skierniewicach doszli do ćwierćfinału. Maria z Raciborza,
przybliżyła dzieło bł. brata Karola de Foucaulda. Piękna Uroczystość Bożego Ciała i ołtarze
przygotowane przez mieszkańców ulic 1 Maja i Żeromskiego. Spływy kajakowe. Koncert
Uwielbienia w Opolu. Wyjazd s. Jurandy z Mariankami i rodzinami w Tatry. Wakacyjny wyjazd
ks. Piotra z młodymi w wysokie Tatry. Odpust parafialny, któremu przewodniczył. ks. prałat
Andrzej Ziółkowski. ks. Piotr wraz z 3 osobami idzie Camino (z Porto do Santiago 340 km.).
Gościmy pielgrzymów z Nysy. Pielgrzymka piesza i autokarowa na Górę św. Anny (obchód
Aniołów Stróżów).
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Rowerowa pielgrzymka mężczyzn. Popłynął gaz w budynkach plebanii, salkach, klasztorze. Wyjazd autokarem do Prudnika-lasu, Dolnej Moravi, Zlate Hory. Wiele dobrych słów,
smsów, maili, uśmiechów, życzeń, modlitw...bez okazji. Dożynki parafialne i spotkanie
w ogrodach parafii, organizowane przez kilka rodzin. Krótkie wyjazdy w Tatry rodzin
i młodych. Jarmark Adwentowy. Gościmy s. Aldonę-jałmużnika ks. Biskupa. Organizujemy pomoc dla bezdomnych, 30 blach kołacza na Wigilię w Opolu. „Cud Serca” w postaci
niesamowitej, ogromnej pomocy i zbiórki darów. Gościmy na Wigilię
i Święta bezdomnego ojca z jego trójką dzieci z domu dziecka (serdeczne podzielenie się
potrawami przez parafian). Na Roratach licznie idziemy do Betlejem (mądrość, bystrość
i uwaga dzieci jest przeogromna). Trzy młode osoby uczestniczą w spotkaniu młodych
w duchu Taize we Wrocławiu. Jedna z o. Szustakiem na Górze św. Anny. Odprawia Msze
św. w naszej świątyni 36 kapłanów-gości. Kazania głosili: o. R. Gontarczyk,
o. A. Sitko, ks. A. Hanich, ks. P. Kondziela, ks. A. Ziółkowski, ks. D Leśniak,
ks. R. Badura, o. J. Bzdyl. Ogrom prac i składanych ofiar na cele parafii, misji, Caritas,
diecezji i Kościoła.
Finanse:
Fundusz cmentarny: wpływy 14.050 zł. wydatki 12.531 zł. Grupa „z Michałem łatwiej”:
wpływy 5.805 zł. wydatki 2.000 zł. Grupa „miejscem spotkania Portugalia”: wpływy 9.650
zł. wydatki 4.250 zł. Wymiana systemu ogrzewania: wpływy 270.399 zł. wydatki 120.882 zł.
Statystyka 2019 roku (w nawiasie dane z 2018 roku):
Sakramentu Chrztu św. udzielono 17 dzieciom - 13 dziewczynek, 4 chłopców (19). Pogrzebów było 34 - 11 kobiet, 22 mężczyzn, 1 dziecko (26). Sakramentu Małżeństwa udzielono
11 parom (16). Sakrament Bierzmowania ks. biskup udzielił 9 młodym –
7 chłopców, 2 dziewczyny (26). Z Komunią św. w każdy I piątek miesiąca kapłan odwiedza
ok. 34 chorych. Szafarze Komunię św. zanosili w każdą niedzielę do ok. 4 osób. Udzielono
50.000 Komunii św. Parafialną stronę www. odwiedzono 45 tyś. razy. Wydano 52 numery
gazetki parafialnej.
Co przyniesie 2020 rok? Nie wiemy.
W planach uwzględnijmy czas od 24 do 31 maja. Będzie to czas Misji świętych (które
przeżywamy w parafii co 10 lat). Bardzo proszę ogarnijmy już dziś te dni, ojca misjonarza,
naszymi modlitwami.
Inne wydarzenia:
− niedziela 12.01. Ekumeniczny koncert kolęd (kościół w Fosowskiem)
− niedziela 19.01. Koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej z Chrząstowic i chóru
Colonovica
− niedziela 26.01. Dziecięcy Przegląd Kolęd
− sobota 08.02. Bal „portugalska noc”
− niedziela 23.02. „Bezcenny” kiermasz młodych
− piątek 13.03. Czuwanie młodych
− czwartek 16.04. Konwent wielkanocny kapłanów dekanatu Zawadzkie
− niedziela 03.05. I Komunia św.
− sobota 16.05. XX rocznica pobytu sióstr Karmelitanek w naszej parafii
− poniedziałek 25.05. Sakrament Bierzmowania (16:30 w Kolonowskiem)
− 01-09.05. Pielgrzymka do krajów Bałtyckich
− niedziela 21.06. Odpust Parafialny
− 28-30.08. Pielgrzymka na Górę św. Anny

Niedziela św. Rodziny. Kolekta na cele parafii. W Zawadzkiem Odpust św. Rodziny.
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———–—–—–——————–—–—–—————————–———–——————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Elżbieta Bereziuk,
Sylwia Trzasko,
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Bóg zapłać!
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Skorupa, Sylwia
Student, Teresa Meinel. Bóg zapłać!
—————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—–—–——————–—–—–—————————–———–——————
Do nabycia Gość Niedzielny oraz książeczki o Niedzieli i Miłosierdziu Bożym,
Bógświeczki
zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Za przyniesione dary na
stoły wigilijne,————————–—–———–———–——–—–———–——
w domu ks. biskupa i na naszej plebanii. Za dary żywności. Ofiara w skarbonce
miłosierdzia
1.027 zł.
i 23 euro.
Na dom
samotnejprace
matki 2.528 zł. i 17 euro.
Bóg
zapłać: zawyniosła
każdą złożoną
ofiarę,
modlitwy,
wykonane
———–—–—–——————–—–—–—————————–———–——————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
+ Zmarli
parafianie:
śp. Czesław
Mirek l. 64. śp.bieżącego
Józef Baron
l. 81. Wieczny
odpoczynek..+
Wszystkim
Jubilatom
oraz Solenizantom
tygodnia
składamy
życzenia bło———–—–—–——————–—–—–—————————–———–——————
gosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
Wszystkim Jubilatom
oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia
—————–—–———–———–——–—–———–—————
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże!
Zapowiedzi przedślubne: 3. Katarzyna Grobarek zam. Kolonowskie
———–—–—–——————–—–—–—————————–———–——————
i Krzysztof Banach zam. Gogolin.
Zamykaj rower stawiany przy kościele. Nie kuś losu i nie dawaj okazji złodziejom!
—————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—–—–——————–—–—–—————————–———–——————
*
Pielgrzymka
dzieci do babci Anny, 1 lipca. Msza św. o godz. 10:00.
W I Niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy nowy rok kościelny, który przeżywamy pod hasłem:
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Na 1 i 2 stronie gazetki mowa o 2019 i 2020 roku. To co najważniejsze w życiu
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Kościoła, życiu
parafii, to Eucharystia. W czasie Mszy św. każdego dnia przeżywamy Boże
Narodzenie.
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wspólną
modlitwę,
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01.07.
Róża 8 p.wszystkim,
Gizela Zajonc
wszystkim
za zamawiane
Intencje
08.07. Róża
9 p. Maria
Kruk Mszalne, za żyjących i zmarłych. Msza św. jest szczytem
modlitwy
i
najlepszym
prezentem,
15.07. Róża10 p. Brygida Lepkaczęścią Nas, który możemy ofiarować za zmarłych, za
siebie, za bliskich żyjących z racji jubileuszy, urodzin i bez okazji. W każdą niedzielę gro22.07.się,
Róża11
p. Krystyna
Swobodaw pierwszy dzień po szabacie na Łamaniu Chleba.
madźmy
jak pierwsi
chrześcijanie,
29.07.
Róża
12
p.
Manfred
Nie usprawiedliwiajmy się łatwoUllmann
z niedzielnej Eucharystii. Tydzień ma 168 godzin, niedzielna Msza św. to 1 godzina. Czy na pewno brak czasu?
Nabożeństwa Różańcowe o godzinie 17:30.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

W środę o 17:00 Msz a św. Sz kolna, 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.
—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Inte ncje Msz alne na 2019 rok można zapisywać: w cz wartek w godzinach 8:00 - 9:00; 16:00 - 17:00 oraz po Mszy wieczornej.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Okazja do Spowie dzi 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 sprz ątania 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 T ysiąclecia 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 błogosła wieństwa Boże go i zdrowia. Szczę ść Boże!

