
Porządek Nabożeństw 

od 27.09. do 04.10. 2020 r. 

 

Niedziela 27.09. XXVI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża, ojca, dziadka Józefa, rodziców, teściów, 2 braci, 3 bratowe, 6 szwagrów pokr. Hornik  
i Skrzypczyk 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM i św. Judy Tadeusza o dalsze Boże bł, 
opiekę, zdrowie w rodzinie Brygidy i Herberta Pawlik oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinie syna 

12:30 Za + brata Damiana oraz ++ z rodzin nowożeńców Gaida i Wiendloch 

16:30 Nieszpory 

17:00 Za ++ męża i ojca, dziadka Eryka, syna Pawła, rodziców, teściów, zięcia Waldemara z rodziny i pokr. 

 

Poniedziałek 28.09. św. Wacława, męczennika, wsp. 

13:00 Msza i ślub: Agata Muc i Oskar Prus 

18:00 Za + Marię Czaja - w miesiąc po śmierci 

 

Wtorek 29.09. Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała, święto 

18:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Ludwika Miksa w 5 r. śmierci, wujka Ernesta, rodziców, teściów, dusze  
w czyśćcu 

 

Środa 30.09. św. Hieronima, doktora Kościoła, wsp. 

17:00 Za ++ matkę Annę w 5 r. śmierci, ojca Józefa, rodziców Hildegardę i Józefa, dziadków i pokr. 

 

I Czwartek 01.10. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wsp. 

12:00 W int. rodzin nowożeńców Rafał Polański i Paulina Głąb  

17:15 Różaniec i Koronka  

18:00 1. W int czcicieli Szkaplerza 

 2. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie  
w całej rodzinie 

 

I Piątek 02.10. św. Aniołów Stróżów, wsp. 

  7:00 1. Za + Urszulę Walus - w miesiąc po śmierci 

 2. Za + Janusza  Dudek - zam. od sąsiadów 

17:15 Różaniec  

18:00 1. Za ++ Helgę i Ericha Smieskol 

 2. Za ++ Marię Czaja i Stanisław Pytlas - zam. od sąsiadów 

 

I Sobota 03.10.  

  8:00 1.  Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie 
dla Małgorzaty i Jerzego Świerc z ok. 60 r. ślubu o Boże bł. w rodzinie 

 2. W int. ks. Piotra z ok. urodzin z podziękowaniami i prośbami oraz za ++ rodziców 

15:00 Chrzest Fabian Paweł Mandla, Roczek Franciszek Jan Knol 

16:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie  dla 
Teresy Obst z ok. 60 r. urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny 

—————————————————— 

17:15 Różaniec 

18:00 Za ++ z rodziny Spałek 

 

Niedziela 04.10. XXVII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Jadwigę Bonk z ok. urodzin, męża i ojca Jerzego Bonk, rodziców Martę i Izydora  
Drzymała, teściów Balbinę i Franciszka Bonk i pokr. 

10:00 I Komunia 

15:00 Różaniec 

17:00 Za ++ rodziców Edeltraudę i Bernarda, teścia Gerharda, dziadków i pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

40 (1396) 27.09. – 04.10. 2020 r. 

 

Refleksja 
 

„Pewien człowiek miał dwóch synów…. Wyobraźmy sobie taką sytuację: 
Oto żona pyta męża: „Smakuje ci obiad?” A on odpowiada: „Zapamiętaj  
sobie, że jeśli nic nie mówię, to znaczy, że jestem zadowolony”. Taka posta-
wa jest niebezpieczna, gdyż powoli, acz skutecznie odziera ze słów wzajem-
ne relacje tych małżonków. Ta kobieta chce wiedzieć, na czym stoi; gotowa-
ła dla męża, starała się i potrzebuje słów pochwały. Jej mąż nastawiony jest 
jednak wyłącznie na jedzenie, a nie na rozmowę przy jedzeniu i więzi, które 
mogłyby się przez nią zacieśnić. Z czasem jego żonie stanie się wszystko 
obojętne, będzie troszczyć się jedynie o żołądek swojego męża. Oboje zaś 
nie będą spożywać posiłków razem, lecz obok siebie — i to w milczeniu. To 
właśnie słowo, mowa, rozmowa sprawia, że nasze czyny rodzą i zacieśniają 
więzi między nami. Powinniśmy sobie to na nowo uświadomić — zwłaszcza 
w świecie, w którym słowa się zdewaluowały, gdzie ludzie przestają z sobą 
rozmawiać. W domach, w których od rana do późnej nocy „gada” jedynie 
telewizor, powinniśmy pamiętać, że słowa są ważniejsze niż rzeczy. Ponow-
ne odkrycie wagi słów i ich związku z czynami oraz tworzenie kultury dialo-
gu miałoby z pewnością zbawienny wpływ na nasze wzajemne odniesienia. 
Język nie został nam dany po to, by nas poróżnić, oddalić od siebie, rozpro-
szyć, lecz po to, by nas zbliżyć do siebie, byśmy się lepiej rozumieli, by  
zrozumiałe były nasze czyny. Dlatego słowa są takie ważne. Nie wystarczy 
tylko coś zrobić - trzeba to jeszcze omówić, potrzeba o tym porozmawiać. 
Wtedy zbliżymy się do siebie - tak jak chce tego Bóg. Wówczas też nasze 
czyny będą zgodne z naszymi słowami. Nasze usta i ręce będą mówiły tym 
samym językiem, a nasze „tak” będzie znaczyło rzeczywiście „tak”, a nasze 
„nie” będzie prawdziwym „nie”. My zaś będziemy coraz bardziej wnikać  
w najgłębszą tajemnicę naszej wiary: „A Słowo stało się ciałem”. 

 

Sentencja: S. Sthal - Odkładanie spraw na później wymaga znacznie więcej 
energii niż skonfrontowanie się z problemami.  

- Pomyśl, że gdy stoisz w miejscu, to wprawdzie się nie zgubisz, ale też nie 
dotrzesz do celu.  

- Jesteś, kim , i to wszystko, kim jesteś. I tak jest dobrze. 



W październiku następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie: 

04.10. Róża 4 p. Irena Czupała 

11.10. Róża 5 p. Elżbieta Ullmann 

18.10. Róża 6 p. Maria Baron 

25.10. Róża 7 p. Maria Drzyzga 

 

Październik to miesiąc odmawianego w świątyniach, przy krzyżach i kapli-
cach przydrożnych, domach, szpitalach i w tylu różnych miejscach  Różań-
ca. W naszej parafii zapraszam na Różaniec w poniedziałek, wtorek, czwar-
tek, piątek i sobotę o 17:15; w środę o 20:00; w niedzielę o 16:15. 

 

Bierzmowanie odbędzie się w poniedziałek 19.10. Gdyby ktoś z osób star-
szych, jeszcze tego Sakramentu nie przyjął, a ma pragnienie przyjęcia w tym 
roku, to proszę o przyjście do kancelarii w piątek po wieczornej Mszy św. 
(godz.18:30). 

 

Bóg zapłać za zamawiane Intencje Mszalne. Na 2021 rok będzie można  
zamawiać Msze św. po 04.10. Papieska Intencja Modlitewna na październik 
to: Aby wierni świeccy na mocy chrztu św. byli bardziej odpowiedzialni za 
Kościół. Pamiętajmy w modlitwach o dzieciach i młodzieży, którzy w paź-
dzierniku przyjmą w naszej parafii: I Spowiedź, I Komunię i Bierzmowanie. 

 

I Komunia: Msza św. w przyszłą niedzielę o 10:00. Prośba do wszystkich, 
którzy nie są rodziną dziecka komunijnego, aby uczestniczyli w Mszach św. 
w sobotę o 18:00, niedzielę o 7:30 lub 17:00. Na Mszę św. o 10:00 do środ-
ka świątyni wejdą tylko dzieci I komunijne, rodzice oraz Ci, którzy będą po-
siadali wejściówkę. I Spowiedź dla dzieci w sobotę o 9:00. Ostatnia próba 
dla dzieci i obu rodziców w czwartek o 18:30. 

 

W piątek 09.10. w kościele CZUWANIE MŁODYCH naszego dekanatu. 
Obecność klas 8 szk. podstawowa oraz 1 i 2 średnia obowiązkowa. 

 

Urodziny: moja prośba, aby życzenia zamienić na jedną obecność w paź-
dzierniku na Różańcu w mojej intencji, a jeśli ktoś zamierza ofiarować „coś” 
aby zamienić to na ofiarę wrzuconą do skarbony w wejściu kościoła 
(przeznaczam to na terapię dla uzależnionych) - dziękuję ks. Piotr. 

 

papież Franciszek o Miłosierdziu: 

„Choroba, w różnych formach, jest nieustannym powodem cierpienia,  
wymagającym pomocy, pocieszenia i wsparcia”. Czy szpitale, hospicja  
i ZOL-e muszą być tak smutnymi miejscami? Czy nie da się wpuścić tam 
więcej światła, czułości i uśmiechu? Jezus czeka na nas, ukryty w ludziach 
cierpiących. 

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 kolekta diecezjalna na konserwację zabytków 

————————–——–———————————————————— 
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. 

————————–——–———————————————————— 
I czwartek miesiąca. O 17:15 pierwsze Nabożeństwo Różańcowe. Wspomnienie 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, na Mszy św. o 18:00 błogosławieństwo płatków 
róż, zapraszamy czcicieli Szkaplerza. 

————————–——–———————————————————— 
I piątek miesiąca. Msze św. o 7:00 i 18:00 (obie w j. polskim). Różaniec o 17:15.  
Po Mszy św. o 7:00 wystawienie Najśw. Sakramentu. Od 8:00 odwiedziny chorych 
w domach ( będzie 2 kapłanów). 

————————–——–———————————————————— 
I sobota miesiąca. O 15:00 Msza św. Chrzcielna i Roczków. O 17:15 Różaniec. 

————————–——–———————————————————— 

W przyszłą niedzielę I Komunia św. (szczegóły obok). Różaniec o 15:00. 

————————–——–———————————————————— 
Okazja do Sakramentu Pokuty w poniedziałek i wtorek od 17:00, w czwartek i pią-
tek od 17:15. Kancelaria czynna po Mszach św. w czwartek i piątek.  

————————–——–———————————————————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

————————–——–———————————————————— 
Bóg zapłać za sprzątania kościoła. W nadchodzącym tygodniu prosimy panie  
z ul. 1 Maja: Jolanta Dreja, Anna Bednorz, Teresa Spałek, Maria Spałek. 

————————–——–———————————————————— 
Bóg zapłać za wszelkie dobro, składane ofiary, wykonane prace. Szczególnie przy 
ogrodzeniu obiektów naszej parafii i przygotowaniu świątyni na dzień I Komunii 
św. Tym, którzy odpowiadają na zaproszenie i wykonują prace przy ogrodzeniu 
wokół placu kościelnego. Nieustannie prosimy i zapraszamy! 

————————–——–———————————————————— 

− Tydzień Modlitw za uchodźców pod hasłem: «Umrzeć z nadziei« od 27.09. do 
04.10.  

− Spotkanie Bractwa św. Józefa dla rejonu Zawadzkie w poniedziałek 05.10.godz. 
17.30 w kościele Bożego Ciała w Oleśnie.  

− W sobotę 10.10. pielgrzymka Dzieci Maryi z całej diecezji na Górze św. Anny. 
Rozpoczęcie o godz. 9.30, zakończenie 18.00.  

− W niedzielę 11.10 o godz. 14.00 w kościele seminaryjnym w Opolu odbędzie się 
pielgrzymka Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego.  

− Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca na Górę Św. Anny w sobotę  
17.10. Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie 15.30. 

− Spotkanie w naszym kościele oraz transmisja będzie w niedzielę 11.10. o 20:00. 
Temat konferencji „Relacje”, Różaniec i Apel. 

− Kolejna „Nocna Droga” będzie w piątek 23.10. 


