
Porządek Nabożeństw 

od 13.09. do 20.09. 2020 r. 

 

Niedziela 13.09. XXIV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + ojca Gintra w r. urodzin ++ z pokr. Stefan i Czaja 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Msza św. Dożynkowa 

15:30 Nabożeństwo Fatimskie 

17:00 Za ++ męża i ojca Ewalda z ok. urodzin, syna Piotra, rodziców, teściów, brata Stefana, szwa-
grów i ich synów 

 

Poniedziałek 14.09. Podwyższenia Krzyża św, święto 

18:00 Za ++ matkę Katarzynę Adamczyk, męża Jana Wodarczyk, teściów Jerzego i Marię, szwagrów 
Jerzego i Józefa Lencke, ++ z rodzin Adamczyk i Kwas 

19:00 W int. żyjących i ++ mieszkańców Nowego Osiedla 

 

Wtorek 15.09. NMP Bolesnej, wsp. 

 18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę, zdro-
wie w rodzinie Grażyny i Daniela, o Boże bł. i zdrowie dla mamy oraz za ++ ojca Lecha i mamę 
Małgorzatę 

 

Środa 16.09. św. Korneliusza i Cypriana, męczenników, wsp. 

17:00 Za + brata Eryka Ozimek 

 

Czwartek 17.09.  

17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za + Józefa Kruk w 1 r. śmierci 

 

Piątek 18.09. św. Stanisława Kostki, święto 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ ciocię Marię, wujka Jacka, ich rodziców, rodzeństwo i pokr. 

 

Sobota 19.09.  

  8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę, zdro-
wie w rodzinie Eweliny i Grzegorza 

15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę, zdro-
wie dla Iwony Wieczorek z ok. 50 r. urodzin oraz o potrzebne łaski w całej rodzinie 

—————————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ mężów Gottfrieda i Józefa, Różę, rodziców, teściów, siostrę Małgorzatę, swata Konrada, 
szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące 

 

Niedziela 20.09. XXV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + brata Joachima w 1 r. śmierci i 85 r. urodzin, ++ z rodziny 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ matkę Anastazję w 10 r. śmierci, ojca Ewalda,  Marię i Jana, syna Łukasza, dziadków  
z obu stron i pokr. 

16:30 Nabożeństwo Dziękczynne 

17:00 Za ++ męża i ojca Konrada, jego rodziców Ewę i Walentego, szwagra Józefa, rodziców Elżbietę 
i Mikołaja, swatów Jana i Alojzego, dziadków z obu stron 

20:00 Spotkanie i Różaniec 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

38 (1394) 13.09. – 20.09. 2020 r. 

 

Zmiany (które też wprowadzajmy w Nasze modlitwy wspólne i indywidualne:) 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny  

Kyrie, eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, 

Święta Maryjo, módl się za nami, 

Święta Boża Rodzicielko,     Święta Panno nad pannami, 

Matko Chrystusowa,      Matko Kościoła, 

Matko Miłosierdzia,      Matko łaski Bożej, 

Matko Miłosierdzia,      Matko nieskalana, 

Matko najczystsza,       Matko dziewicza, 

Matko nienaruszona,      Matko najmilsza, 

Matko przedziwna,       Matko dobrej rady, 

Matko Stworzyciela,      Matko Zbawiciela, 

Panno roztropna,       Panno czcigodna, 

Panno wsławiona,       Panno można, 

Panno łaskawa,        Panno wierna, 

Zwierciadło sprawiedliwości,    Stolico mądrości, 

Przyczyno naszej radości,     Przybytku Ducha Świętego, 

Przybytku chwalebny,      Przybytku sławny pobożności, 

Różo duchowna,       Wieżo Dawidowa, 

Domie złoty,         Arko przymierza, 

Bramo niebieska,       Gwiazdo zaranna, 

Uzdrowienie chorych,      Ucieczko grzesznych, 

Pociecho migrantów,      Pocieszycielko strapionych, 

Wspomożenie wiernych,     Królowo Aniołów, 

Królowo Patriarchów,      Królowo Proroków, 

Królowo Apostołów,      Królowo Męczenników, 

Królowo Wyznawców,      Królowo Dziewic, 

Królowo wszystkich Świętych,   Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 

Królowo wniebowzięta,     Królowo różańca świętego, 

Królowo rodzin,        Królowo pokoju, 

Królowo Polski, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 



Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. W. Abyśmy się stali godnymi 
obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym 
zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi,  
zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną  
radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. 
 

Zdrowaś Maryjo i błogosławionaś … (zamiast Mario i błogosławiona) 

 

O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, 
zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy naj-
bardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. 

 

O Krwi i wodo któraś wypłynęła ... (zamiast wytrysnęła) 

 
Sentencja: W życiu nie chodzi tylko o to, by zawsze mieć dobre karty, ale tak-
że o to, by umieć grać słabymi kartami. 

 

Nauczanie papieskie o Eucharystii: Dla ważnej przyczyny Kościół wymaga  
z naciskiem, aby ci, którzy na mocy powierzonego im urzędu odprawiają służ-
bę ołtarza lub przyjęli zobowiązania życia zakonnego, w chwilach oznaczo-
nych oddawali się pobożnej medytacji, dokładnemu badaniu i ganieniu samych 
siebie oraz innym ćwiczeniom duchownym. Oni bowiem są w szczególny spo-
sób wyznaczeni do pełnienia funkcji liturgicznych, odprawiania Mszy św.  
i odmawiania chwalby Bożej. 
* Nie wszystkie spotkania, w życiu parafii, mogą się odbywać. Ale pamiętajmy 
o tym najważniejszym spotkaniu jakim jest Msza św. niedzielna. Można 
uczestniczyć (kto się lęka) na zewnątrz (niedziela 7:30: 10:00), można zabierać 
krzesełka z salki. Msza św. w języku niemieckim będzie na razie tylko  
w I piątki miesiąca. Oby jak najwięcej było spotkań w Kościele Domowym, 
jakim jest Rodzina. Spotkań modlitwy i rozmowy. Szczególnie w domach,  
w których ktoś przygotowuje się do przyjęcia Sakramentów. Starajmy się nie 
uczestniczyć w Mszy św. na chórze. Bóg zapłać za ofiary składane za stawiane 
pomniki i rezerwację grobów. Zapraszamy też do udziału w spotkaniach, które 
odbywają się od czasu do czasu, w niedziele o 20:00, w kościele i przez 
transmisję. Rozpoczynamy dalszą część  remontu naszego parafialnego ogro-
dzenia. Dziękujemy tym, którzy na nasze prośby odpowiadają pozytywnie, 
wszystkich chętnych zapraszamy do „chwili prac”. Cały czas trwają rozmowy 
z firmami i przedstawiane są pomysły co do wymiany ogrzewania w naszym 
kościele. W najbliższym czasie zostanie wymieniony system grzewczy  
w naszej zakrystii, a ufamy na wiosnę w całym naszym kościele. Za tydzień  
w gazetce tekst „jeden dzień w Tatrach”. 

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 

 

  
 

Dziś o 10:00 Msza św. Dożynkowa. O 15:30  Nabożeństwo Fatimskie 
(można do koszyczka na stole przynosić intencje modlitewne). Kolekta prze-
znaczona jest na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi świętej. 

————————–———————————————————— 

W poniedziałek święto Podwyższenia Krzyża świętego. W kościele Msza św.  

o 18:00. Natomiast o 19:00 Msza św. przy krzyżu na Nowym Osiedlu. 
————————–———————————————————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. 

————————–———————————————————— 
W piątek święto św. Stanisława Kostki. Na Mszę św. o 18:00 zapraszamy 
kandydatów do Bierzmowania (I i II klasa średnia). 

————————–———————————————————— 

W sobotę o 10:00 spotkanie dzieci I komunijnych (04.10.) 

————————–———————————————————— 
W przyszłą niedzielę kolekta na opał do obiektów parafialnych. Po Mszy św.  

o 10:00 nauka przed chrzcielna dla rodziców i chrzestnych, którzy w najbliż-
szym czasie będą uczestniczyli w chrzcie dziecka. O 20:00 zapraszamy do 
świątyni, ale i przed ekrany w domach, będzie transmisja, na Spotkanie  
i modlitwę. Spotkanie na temat „Obecność - cz. 2”, ok 20:30 Różaniec  
z pieśniami i na zakończenie Apel Jasnogórski. Odpust w parafii Żędowice.  

————————–———————————————————— 

Okazja do Sakramentu pokuty pół godziny przed każdą Mszą św. Kancelaria 
czynna po Mszach św.  

————————–———————————————————— 
Do nabycia Gość Niedzielny  

————————–———————————————————— 

Bóg zapłać za sprzątania kościoła. W nadchodzącym tygodniu prosimy panie 
z ul. 1 Maja: Adelajda Wacławczyk, Anna Rogawski, Joanna Konieczko, 
Iwona Smieskol 

————————–———————————————————— 

Bóg zapłać za wszelkie dobro, składane ofiary, wykonane prace. Dziękujemy 
za  przygotowanie naszej świątyni na Msze św. Dożynkową. Za wykonaną 
pracę przy bramie wjazdowej i furtkach oraz materiał (zawiasy, zamknięcia). 

————————–———————————————————— 

- 10 października pielgrzymka Dzieci Maryi z całej diecezji (bez podziału na 
rejony) na Górze św. Anny. Rozpoczęcie godzina 9.30, zakończenie 18.00.  

- Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca na Górę Św. Anny w sobotę  
17 października. Motto: «Z Maryją zanurzeni w wielkiej tajemnicy wiary». 
Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. 15.30. 


