
Porządek Nabożeństw 

od 18.10. do 25.10. 2020 r. 

 

Niedziela 18.10. Misyjna 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ rodziców Johannę i Kleofasa, Paulinę i Johanna, siostrę Irmgardę, braci Georga, Waltra,  
Helmuta, bratowe Barbarę i Helenę, szwagrów Ernesta i Józefa oraz pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie, 
światło Ducha św. dla Adama Ziaja z ok. 18 r. urodzin 

16:15 Różaniec 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski, dar życia małżeńskiego i rodzinnego z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM  
o dalsze Boże bł, opiekę, miłość, zdrowie z ok. 55 r. ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny 

 

Poniedziałek 19.10.  

17:15 Różaniec  

18:00 Za ++ rodziców Marię i Franciszka, Gertrudę i Leopolda, siostrzeńca Klaudiusza i pokr. 

 

Wtorek 20.10. 

17:15 Różaniec  

18:00 Z podz. za otrzymane łaski, dar życia małżeńskiego i rodzinnego z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM 
o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie z ok. 25 r. ślubu Reginy i Rajmunda Przybył oraz o łaski w rodzi-
nie 

 

Środa 21.10. bł. Jakuba Strzemię, bp. wsp. 

17:00 O Boże bł. opiekę MBNP i Aniołów Stróżów dla wnuka z ok. 3 r. urodzin oraz o Boże bł. w int. 
całej rodziny 

20:00 Różaniec  

 

Czwartek 22.10. św. Jana Pawła II, wsp. 

17:15 Różaniec i Koronka  

18:00 Za ++  Jana i Gertrudę, ciocię Marię, wujka Jana, rodziców Gertrudę i Emanuela, 3 siostry, 2 braci, 
szwagrów, szwagierki, siostrzenicę Annę, bratanka Norberta i pokr. 

 

Piątek 23.10.  

17:15 Różaniec  

18:00 Za + córkę Mariolę, ++ z rodziny z obu stron 

21:00 Z podz. za otrzymane dobro i łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MB i św. Michała Archanioła  
o dalsze łaski i opiekę w życiu dla syna z ok urodzin 

 

Sobota 24.10.  

  8:00 Za ++ ojca  w r. śmierci, matkę Franciszkę, teściów Marię i Franciszka, ++ z rodzin Swoboda, Osiń-
ski,  Krupka 

—————————————————— 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie 
miłość w rodzinie Anny i Grzegorza oraz o zdrowie i siły dla rodziców 

 

Niedziela 25.10. Kiermasz 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ Gertrudę Smandzich, Adelajdę Świerc, Marię Czaja - zam. od Róż Różańcowych 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie, 
z ok. 55 r. ślubu Hildegardy i Ewalda oraz o Bożą opiekę i zdrowie w rodzinach dzieci 

16:15 Różaniec 

17:00 Za ++ matkę Martę w r. śmierci, ojca, mężów Jana i Józefa, Różę, teściów i pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

43 (1400) 18.10. – 25.10. 2020 r. 

 

Kochani parafianie i nie tylko 

Są w życiu chwile, kiedy słowo kochani nie brzmi jak banał, ale ma ogromną wartość. 
Wypływa prosto z serca. Tak jest obecnie, kiedy rozpoczynam ten tekst od słowa  
KOCHANI. Wiele rzeczy można stracić, odwołać. Ale miłości - Nie ! Nie mówmy, 
nie żyjmy tylko tym co odwołane, co tracimy. Nie przekazujmy do wnętrza swego i 
innym tylko statystyk i liczb. Budujmy życie, dom na fundamencie miłości - do Boga, 
bliskich i siebie. Jest taka zasada „ spełniającego się w życiu proroctwa”. Jeśli będzie-
my „prorokami” smutnych liczb, wiadomości, strachu i paniki to większe prawdopo-
dobieństwo, że w końcu to się spełni. Stres powoduje obniżenie odporności. Nasze 
nastawienie do życia w tych trudnych czasach, może jak nigdy dotąd, jest kluczowe 
dla zdrowia, a nawet życia. Nie chcę  dawać taniego, płytkiego pocieszenia. Ale wszy-
scy, osoby chore, w kwarantannie i przede wszystkim zdrowe, cały czas, wiele mogą. 
Ciągle wiele zależy od Nas. Dopóki żyjemy, to w wielu sprawach, jesteśmy bezradni 
ale nigdy nie bezsilni. Skąd czerpać siłę? Z miłości Boga i bliskich osób. Choć ta w 
wypadku chorych, w kwarantannie, jest przez szybę i na odległość. Ale jest ! Chorzy 
nawet nie wiecie jak bardzo wasi bliscy Was kochają, może bardziej, niż gdy mogli 
być blisko Was. Zdrowi nie traćcie nadziei w każdym z  Nas  jest siła i MOC! 

Parę propozycji ogłoszeń: 

W domach niech panuje zgoda - warto sięgnąć w wielu rodzinach, po słowo przepra-
szam. Mocą niech będzie odmawiany Różaniec, czy to w łączności z Nabożeństwem 
w świątyni, czy rodzinnie o innej porze. Często w domu błogosławmy siebie wzajem-
nie, robiąc znak krzyża na czole, niech to będzie też okazja do przytulenia się. Może 
warto do okna domu postawić obrazek Matki Bożej lub Jezu ufam Tobie.  Przez to 
zawierzamy dom, mieszkanie opiece z Góry. Wystawienie Obrazka niech będzie oka-
zją do wspólnej modlitwy w domu. W kościele nie może być naczyńka z wodą świę-
coną do przeżegnania się, ale niech będzie takie naczyńko w domu rodzinnym. Czę-
ściej przeżegnajmy się. 

Zbliża się czas Wszystkich Świętych i Dzień Zmarłych. W tym wyjątkowym roku, 
czasie epidemii, może warto bardziej zastanowić się co tak właściwie w tych dniach 
jest ważne? Niech będzie więcej naszej refleksji nad życiem i wartościami, którymi się 
kierujemy. Może czas na zmianę swego życia?  

Warto, w tym roku, nie przeinwestować zakupów na groby (znicze, kwiaty itp.) za to 
jakąś część funduszy przeznaczyć na szlachetny, dobry cel. Propozycja: od niedzieli 
18.10. do niedzieli 08.11. ofiary, które wrzucimy do skarbonki w przedsionku, wejściu 
do kościoła, będą przeznaczone na „trudny czas”. Nie wiem dziś na jaki konkretnie cel 
zostaną one przekazane. Przyszłość, która jest nie pewna, pokaże na jaki cel zostaną te 
fundusze przekazane (poinformuję o zebranej sumie i celu). 



Jaki będzie porządek Nabożeństw w dniach Wszystkich Świętych i Dniu Zmarłych - poinfor-
muję. Kartki na wypominki będą z tyłu kościoła na stoliku od niedzieli 18.10. Prośba, aby  
wypisane, nie przynosić do zakrystii, ale wrzucać do skrzynki pocztowej na plebanii. Różaniec 
za zmarłych będzie odmawiany od 02 do 08.11. Najpiękniejszym darem dla i za zmarłych jest 
modlitwa, zamówiona Msza św. 

W czasie, który Nam jest dany i zadany, ważne są relacje, wsparcie, rozmowa, modlitwa. 
Bądźmy dla siebie bardziej życzliwi i wyrozumiali. Szanujmy bezpieczeństwo i zdrowie dru-
giej osoby.  

 

Jestem dla WAS jako kapłan cały czas! Gdyby ktoś chciał Spotkania ze mną to jestem właści-
wie cały czas do dyspozycji. Proszę dzwonić, pisać w każdej sprawie, szczególnie też z prośbą 
o modlitwę za siebie czy innych. 

 

Wszelkie spotkania grup, katechetyczne oraz Msza św. szkolna zostają zawieszone. 

W naszej świątyni, według norm bezpieczeństwa, może uczestniczyć w Nabożeństwach 110 
osób. Obowiązkowo w maseczkach, z zachowaniem odległości. Proszę, szczególnie starsze 
osoby, aby umiały zrezygnować z swojego stałego miejsca w ławce. Niech nie dochodzi do 
takich sytuacji, że wszystkie ławki są wolne, w jednej siedzi rodzina i przychodzi pani, do 
„swojej” ławki i  muszą się przesuwać. Komunia do ust będzie udzielana tylko! na koniec  
kolejki. Prośba, aby przed samym przyjęciem Komunii nie przyklękać, uczynić to o jedną oso-
bę wcześniej. Transmisje Mszy św. i Nabożeństw są wszystkie transmitowane (jeśli są zakłó-
cenia to nie przez wyłączenie). Może znowu przejdziemy na częstsze spotkania i modlitwy 
przez internet.   

 

Liczenie wiernych w ubiegłą niedzielę: w Mszach św. uczestniczyło 637 osób (kobiet 361, 
mężczyzn 276) - jest to 1/4  osób mniej niż w roku ubiegłym. Komunii św. udzielono 363 oso-
bom (kobiet 235, mężczyzn 128). Na stronę parafii w transmisji „Na żywo” było 510 odsłon. 

 

Na spotkaniu ekipy osób odpowiedzialnych za wymianę systemu grzewczego w naszej świąty-
ni postanowiono, że będzie ogrzewanie podłogowe (pod ławkami), bez konieczności kucia lecz 
ze stopniem podnoszącym poziom ławek. Zasilanie będzie gazowe (z możliwością podłączenia 
pod pompy ciepła). Trzeba też wykonać remont instalacji elektrycznej (nowy przyłącz do  
kościoła). Prace te planowane są na 2021 rok. W tym sezonie będziemy palili węglem w sta-
rym piecem (oby wytrzymał). Do palenia zgłosił się p. Teodor Muc – dziękujmy! 

Stan finansów na remont systemu ogrzewania (05.10.2020): 

Kwota zadeklarowana 279.120 zł  

Ofiary:  443 rodziny wpłaciły - 276.507 zł.  

 Inne - 25.952 zł.  

 Razem - 302.459 zł. 

Wydatki: 122.358 zł.  

Pozostało do wykorzystania: 180.101 zł.  

 

Sakrament Bierzmowania jest odwołany. 

 

Proszę częściej zaglądać do ogłoszeń i informacji na stronie www. naszej parafii, tam będą 
uaktualniane. 

 

Sentencja: św. Tereska od Dzieciątka Jezus - Pan wie lepiej, co robi, niż my wiemy, co my 
chcemy. 

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 Niedziela Misyjna. Kolekta przeznaczona jest na Misje. 

——————–——–—–————————————————————— 

W środę Msza św. o 17:00. O 20:00 Różaniec. 

——————–——–—–————————————————————— 

W piątek o 21:00 Msza św. i kolejna nocna, modlitewna Droga. Tym razem Dro-
ga 3+3=14 km. Kolonowskie - Łaziska (leśniczówka) - Kolonowskie 

——————–——–—–————————————————————— 

W sobotę 24 października całodzienna od 8:30 do 18:00 Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w naszej świątyni. Błagalno - Przepraszająca. W ciszy, indywidual-
na. O pełnej godzinie od 9:00 do 17:00 będzie przez kwadrans wprowadzenie  
w daną godzinę adoracyjną, prowadzone na zmianę przez ks. Piotra, s. Macieję,  
s. Jurandę.  

——————–——–—–————————————————————— 

Przyszła niedziela to Rocznica poświęcenia naszego kościoła - Kiermasz. Kolekta 
na cele parafii. Po Mszy św. o 10:00 nauka przed chrzcielna dla rodziców  
i chrzestnych. 

——————–——–—–————————————————————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

——————–——–—–————————————————————— 

Bóg zapłać za sprzątania kościoła. W nadchodzącym tygodniu prosimy panie  
z ul. 1 Maja: Ewelina Mańczyk, Mariola Czempała, Urszula Grabowska, Dorota 
Chromiec. 

——————–——–—–————————————————————— 

Bóg zapłać za wszelkie dobro, składane ofiary, wykonane prace. 

——————–——–—–————————————————————— 

Sprawy kancelaryjne można załatwiać oraz zapisywać Intencje Mszalne na bieżą-
cy i 2021 rok w piątek: 8:00 - 9:00; 16:00 - 17:00; 18:30 - 19:00. Można zama-
wiać też drogą elektroniczną. Bóg zapłać za zamawiane Intencje. Można zała-
twiać sprawy kancelaryjne telefonicznie lub przyjść w wyznaczonym terminie (w 
bieżącym tygodniu w piątek). 

——————–——–—–————————————————————— 

Papież Franciszek o Duchu Świętym: „Daru pobożności nie należy utożsamiać ze 

współczuciem komuś, odczuwaniem litości w stosunku do kogoś, lecz wskazuje 

on na naszą przynależność do Boga i naszą silną więź z Nim - więź, która nadaje 

sens całemu naszemu życiu i utrzymuje nas w trwałej jedności z Nim, również  

w najtrudniejszych i najbardziej niespokojnych momentach. Tej więzi z Panem 

nie należy pojmować jako obowiązku lub czegoś narzuconego. Ta więź rodzi się 

we wnętrzu. Jest to relacja przeżywana sercem: to nasza przyjaźń z Bogiem, ofia-

rowana nam przez Jezusa, przyjaźń, która zmienia nasze życie i napełnia nas  

entuzjazmem, radością”. 


