
Porządek Nabożeństw 

od 04.10. do 11.10. 2020 r. 

 

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. 

 

Poniedziałek 05.10. św. Faustyny Kowalskiej, wsp. 

17:15 Różaniec  

18:00 Za ++ matkę Reginę Kosytorz w r. śmierci, ojca Teodora, Wiktora, siostrzeńca Pawła Bronek, ciocię 
Elżbietę Steinert, wujka Józefa i Gerharda, Beatę Leja i pokr. 

 

Wtorek 06.10. 

17:15 Różaniec  

18:00 Za ++ rodziców Julię i Józefa ich rodziców, rodzeństwo, szwagra Józefa, zięcia Bernarda  i pokr. 

 

Środa 07.10. NMP Różańcowej, wsp. 

17:00 W int. żyjących i ++ członków Rodziny Różańcowej 

20:00 Różaniec  

 

Czwartek 08.10. 

14:30 Msza św. i ślub Magdalena Hajdas i Piotr Pilarczyk 

17:15 Różaniec i Koronka  

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę, cierpliwość, 
zdrowie dla Franciszka z ok. urodzin oraz o Boże bł. w całej rodzinie 

 

Piątek 09.10. 

17:15 Różaniec  

18:00 1. Za ++ rodziców Helenę i Alfreda, siostrę Małgorzatę i pokr. 

 2. Za + Janusza Dudek - zam. od kuzynki Reginy 

19:15    Czuwanie dla młodych 

 

Sobota 10.10.  

  8:00 Za ++ ojca Stanisława w dniu urodzin, matkę Zofię, siostrę Magdalenę, szwagrów Józefa, Teodora, 
Norberta, bratową Helgę i pokr. 

14:00 Msza św. i ślub Justyna Kula i Rafał Pojda 

—————————————————— 

17:15 Różaniec 

18:00 Za ++ ojca Herberta Świerczok z ok. urodzin, matkę Annę i pokr. z obu stron 

 

Niedziela 11.10. XXVIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 O radość życia wiecznego za ++ rodziców Łucję i Klausa w r. ich urodzin 

  9:30     Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski, dar życia małżeńskiego i rodzinnego z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP  
o dalsze Boże bł, opiekę, miłość, zdrowie dla: 

− Elżbiety i Krzysztofa  z ok. 55 r. ślubu oraz w rodzinach synów 

− Jadwigi i Franciszka Kołodziej z ok. 50 r. ślubu oraz w rodzinach dzieci 

− Krystyny i Piotra z ok. 50 r. ślubu 

16:15 Różaniec 

17:00 Za ++ ojca Władysława oraz ++ z rodziny i pokr. 

20:00    Spotkanie, Pieśni Maryjne, Litania i Apel 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

41 (1398) 04.10. – 11.10. 2020 r. 

 

Refleksja 
 

„Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pa-
górku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni  
i zasadził w niej szlachetną winorośl … ”. 
Znamy biblijną symbolikę wody. W Księdze 
Ezechiela wypływa ona spod ołtarza i tam 
gdzie dotrze przynosi życie. Bóg nie szczę-
dzi nam łaski, która jak woda wypełnia pra-
gnienie. Już nie to doczesne, ale najgłębsze, 
ukryte nieraz na dnie serca. Bóg codzienne 
chce nas przekonywać o naszej niezbywal-
nej wartości i dawać konkretne znaki, że  
mimo naszych niedociągnięć, on wciąż na 
nas liczy. Obraz winogron i winnicy to wiel-
kie pytanie płynące ze strony Boga – co  
robimy z Jego łaską? Ważne jest, aby żyć ze 
świadomością bycia obdarowanymi i cieszyć się wszystkim, co otrzy-
mujemy, ale jeszcze ważniejsze jest potraktować Bożą łaskę jako 
swoisty kredyt i glinę. Bóg nam daje samego Siebie i jednocześnie 
uzdalnia nas do pełnej miłości odpowiedzi na wszystko, co dla nas 
zrobił. Boże obdarowanie nie jest czymś statecznym, nie można go 
zamknąć w pudełku i przykleić ładną etykietkę. Bóg liczy też na moją 
i Twoją kreatywność oraz umiejętność odczytywania prawdziwych 
potrzeb otaczającego nas środowiska lokalnego. „Ojciec Mój przez to 
dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się Moimi 
uczniami”. Oby nasza publiczna i prywatna modlitwa rodziła trwałe 
owoce. 
 
Sentencja: G. Márquez - Zdobywaj zaufanie ludzi i uważaj na tych, 
których zaufanie już raz straciłaś. 



Opowiadanie 
Dumny król Jarogniew postanowił zostawić po sobie symbol hojno-
ści – rozkazał wznieść w centrum miasta wspaniałą katedrę. Chcąc 
przypisać jedynie sobie zasługi we wzniesieniu tej budowli wydał 
dekret zakazujący innym, pod karą śmierci, składania i jakiegokol-
wiek daru na rzecz budowy. To moje i tylko moje dzieło – ogłaszał 
król. Powstała wspaniała, dostojna budowla. Pracownicy króla  
pracowali w zabójczym tempie. Podobnie zwierzęta: konie i woły 
przeznaczone do transportu padały z wyczerpania. Król kazał  
wykonać z marmuru i umieścić na frontonie katedry dużą pamiątko-
wą płytę z napisem: – Wzniesiono na chwałę Boga, za sprawą królu 
Jarogniewa. Płytę wmurowano pod rozetą. W dniu poświęcenia  
katedry król przybył na czele orszaku dygnitarzy. Płytę z dedykacją 
zakrywała jedwabna zasłona. Gdy plac wypełnił się świętującym 
ludem, przed kardynałem i zastępem kanoników, którzy czekali, by 
pobłogosławić dzieło, król dał znak, by odsłonić płytę. Tłum wydal 
okrzyk zdziwienia, a król pozieleniał ze złości. Na płycie widniał 
wykonany z dużych ozdobnych czcionek napis: „Wzniesiono na 
chwałę Boga, za sprawą króla Jarogniewa i Teresy”. Doprowadzony 
do szału król próbował wymazać to dodatkowe imię, ale każdego 
ranka ponownie się pojawiało. W końcu rozkazał, by znaleziono 
Teresę. Przyprowadzono przed króla mizernie ubraną kobietę, któ-
ra, drżąc, wyznała, że wracając z pola wieczorem, zobaczyła osłabłe 
woły i konie, zlitowała się i ukradkiem dała im trochę siana. Król 
Jarogniew zrozumiał, że jego pragnienie było szalone i pełne pychy. 
Sam Bóg dopisał na płycie imię kobiety o dobrym sercu. To imię 
jest tam jeszcze do dzisiaj, po tysiącu lat. 
 
Październik to miesiąc odmawianego w świątyniach, przy krzyżach 
i kaplicach przydrożnych, domach, szpitalach i w tylu różnych 
miejscach  Różańca. W naszej parafii zapraszam na Różaniec  
w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek i sobotę o 17:15; w środę 
o 20:00; w niedzielę o 16:15. 
 
Na wesoło: Mąż pani Agaty ciężko zachorował. Odwiedza go  
kapłan. Wychodząc od chorego mówi do żony z poważną miną: - 
Pani mąż mi się zdecydowanie nie podoba. - Mnie właściwie też 
nie, proszę księdza, ale jest taki dobry dla dzieci… 

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 na cele parafii. 

————————–——–—–————————————————————— 

Biały tydzień, ze względu na pandemię przeżywany będzie inaczej, ale tym bardziej  
zachęcamy do obecności i modlitwy podczas Różańca i Mszy św. 

————————–——–—–————————————————————— 

Można zapisywać Intencje Mszalne na 2021 rok. Prośba o uczynienie tego przez te rodzi-
ny, osoby, którym zależy na konkretnej dacie (Msze rocznicowe): 

− Środa: 8:00 - 9:00; 15:30 - 17:00; 18:00 - 18:30. 

− Czwartek: 8:00 - 9:00; 16:00 - 17:00; 18:30 - 19:00. 

− Można zamawiać też drogą elektroniczną. 

————————–——–—–————————————————————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. 

————————–——–—–————————————————————— 

W piątek w kościele CZUWANIE MŁODYCH naszego dekanatu. Początek o 19:15. 
Obecność klas 8 szk. podstawowa oraz 1 i 2 średnia obowiązkowa. Próba przed Bierzmo-
waniem o 18:45. 

————————–——–—–————————————————————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele seminarium i diecezji. XX dzień Papieski „Totus 
Tuus”. Przed kościołem zbiórka do puszek na rzecz Fundacji Nowego Tysiąclecia. Licze-
nie wiernych na Mszach św. O 11:30 na zakończenie Białego Tygodnia wyjazd dzieci  
I komunijnych i rodziców na Górę św. Anny (szczegóły na spotkaniu). O 16:15 Różaniec. 
O 20:00 Spotkanie w naszym kościele oraz transmisja, temat konferencji „Relacje”, ok. 
20:30 Pieśni Maryjne, Litania i Apel. 

————————–——–—–————————————————————— 

Okazja do Sakramentu Pokuty przed Różańcem. 

————————–——–—–————————————————————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

————————–——–—–————————————————————— 

Bóg zapłać za sprzątania kościoła. W nadchodzącym tygodniu prosimy panie  
z ul. 1 Maja: Marzena Morcinek, Kornelia Nadzielska, Renata Knapik, Małgorzata  
Dudarewicz. 

————————–——–—–————————————————————— 

Bóg zapłać za wszelkie dobro, składane ofiary, wykonane prace. Szczególnie przy ogro-
dzeniu 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! 

————————–——–—–————————————————————— 

− 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 piel-
grzymka 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. 

− Kolejna „Nocna Droga” będzie w piątek 23.10. 


