
Porządek Nabożeństw 

od 08.11. do 15.11. 2020 r. 

 

Niedziela 08.11. XXXII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + męża i ojca Bogusława, jego rodziców, rodziców Franciszka i Różę oraz pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ męża i ojca Władysława w 4 r. śmierci oraz pokr. 

16:30 Różaniec za zmarłych (na cmentarzu) 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie dla 
Heleny z ok. 70 r. urodzin 

20:00 Spotkanie, Różaniec, Apel 

 

Poniedziałek 09.11. Poświęcenie Bazyliki na Lateranie, święto 

  7:00 Za + męża Eryka w r. śmierci, ks. Krystiana, brata, bratową i pokr. 

 

Wtorek 10.11. św. Leona, papieża, wsp. 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie dla 
Teresy i Edwarda Obst oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinach dzieci 

 

Środa 11.11. św. Marcina, biskupa, wsp. 

  7:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie dla 
Elżbiety Lebioda z ok. 75 r. urodzin oraz o potrzebne łaski i zdrowie dla całej rodziny 

 

Czwartek 12.11. św. Jozafata, biskupa, męczennika, wsp. 

16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++ ojca Pawła Leja w r. urodzin, matkę Elżbietę 

 

Piątek 13.11. pierwszych męczenników Polski, wsp. 

16:30 Różaniec o ustanie epidemii 

17:00 Za + Ewalda Dreja - zam. od sąsiadów 

 - Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie 
dla Mateusza Kaczmarczyka z ok. 30 r. urodzin, w intencji całej rodziny (w Opolu) 

 

Sobota 14.11.  

  8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie dla 
Katarzyny i Ryszarda z ok. 40 r. ślubu oraz o opiekę Anioła Stróża dla córki Wiktorii 

15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie, z ok. 
60 r. urodzin Marka Konieczko oraz o zdrowie Boże bł. dla mamy i dzieci z rodzinami 

—————————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ rodziców Ludwika i Wandę, teściów Ernesta i Łucję oraz bratanka 

 

Niedziela 15.11. XXXIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie  

 z ok. 75 r. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinach syna i córek 

 - Za ++ męża i ojca Wiktora, rodziców Mariannę i Franciszka, siostrę Edeltraud, braci Joachima i Józe-
fa, teściów Paulinę i Pawła ich synów Alberta, Jana, Franciszka jego żonę Gertrudę, ciocię Józefę oraz 
pokr.  z obu stron (w Opolu) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ matkę, teściową Stefanię Drozdowską w r. urodzin i 10 r. śmierci, ojca, teścia Czesława z ok. 
urodzin, ++ z rodzin Kołodziej Drozdowski 

15:00 - 17:00  Adoracja 

17:00 Za ++ męża, ojca Pawła Kwas, teściów Henryka i Helenę, szwagra Bernarda, szwagierkę Urszulę  
z mężem Janem Brol, ++ z rodzin Adamczyk, Wodarczyk 

20:00 Spotkanie, Konferencja, Koncert, Apel 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

46 (1403) 08.11. – 15.11. 2020 r. 

W tygodniu wieczorne Msze św. będą o godzinie 17:00 poranne o 7:00 

W tym roku Odpusty Zupełne za zmarłych można uzyskiwać  

przez cały miesiąc listopad.  

 

Parafialny cmentarz  

Przez poświęcenie oraz przez szacunek dla Tych którzy tam spoczywają, cmen-
tarz jest miejscem szczególnym w każdej miejscowości. Świadczy też o żyją-
cych, w danym czasie. Każdy jest odpowiedzialny za porządek i czystość. Na 
cmentarzu zachowajmy powagę. O czystość i porządek między grobami i przy 
grobach dbają opiekujący się danym grobem. Śmieci wrzucamy tylko do  
pojemników. Proszę o wrzucanie śmieci do wszystkich pojemników równo-
miernie, nie tylko do najbliższego. Strażacy opróżniają pojemniki na szkło bia-
łe, jeśli jednak widzimy, że one są pełne to nie porzucać zniczy na ziemi obok. 
Przy postawieniu nowego pomnika, opiekujący się grobem, są odpowiedzialni 
do wywozu starych części pomnika.  

Gospodarzem naszego cmentarza jest pan Roman Sottopietra (tel.77 4611256, 
502514961). Z nim ustalamy miejsce pochówku, opłatę za wykopanie grobu, 
likwidację pomnika. Utrzymanie cmentarza związane jest z kosztami. Dlatego 
w imieniu swoim, PRD i każdego, któremu dobro cmentarza leży na sercu pro-
simy o uczciwe uiszczanie opłat. Składamy podziękowania Tym, którzy to czy-
nią - Bóg zapłać! Obowiązują następujące opłaty: 

− od każdego nowo stawianego pomnika 10% wartości. 

− za rezerwację miejsca na cmentarzu, na okres 20 lat: od grobu pojedynczego 
100 zł, od grobu podwójnego i głębinowego 150 zł. (100 zł na 20 lat, to 5 zł 
na rok). 

Opłaty należy uiszczać przed postawieniem pomnika oraz za rezerwację na  
bieżąco u pani Brygidy Mrocheń (tel. 77 4611562). 

Zgłaszając pogrzeb do kancelarii parafialnej dostarczamy akt zgonu. Organiza-
tor  pogrzebu dba o czystość kaplicy cmentarnej i składa ofiarę za energię elek-
tryczną. Po pogrzebie, klucz z kaplicy przynosimy na plebanię. Bóg zapłać 
osobom, które dbają o porządek na cmentarzu, dbają o kwiaty, drzewa i krze-
wy. 

 

Sentencja: W. Pszoniak - Misie pluszowe mają duszę, a komputery sztuczną 
inteligencję. 

 www.parafia-kolonowskie.pl 

tel: 77 4611167 

e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl 

konto: BS Zawadzkie/ o. Kolonowskie 

28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 

mailto:parafia.kolonowskie@wp.pl


Odwiedziny strony www. 
Od początku roku naszą stronę odwiedzono 104.000 razy. W miesiącu październiku 
8.300 razy. Na stronę parafii zaglądano w następujących zakątkach świata. Z tych  
krajów odwiedzono nas więcej niż 1 raz: Polska, Niemcy, Francja, Rumunia, Wielka 
Brytania, USA, Irlandia, Chiny, Brazylia, Kanada, Afryka Południowa, Szwecja, Indie, 
Nigeria, Rosja, Austria, Holandia, Panama, Włochy, Dania, Ukraina, Szwajcaria,  
Japonia, Belgia, Białoruś, Belgia, Egipt, Urugwaj, Tajlandia, Finlandia, Algieria, Hisz-
pania, Tunezja, Wietnam, Czechy, Tajwan, Litwa, Hongkong, Singapur, Mołdawia, 
Irak, Australia, Iran, Turcja, Tanzania, Peru, Chile, Izrael, Ekwa-
dor, Bułgaria, Bangladesz, Norwegia, Islandia, Łotwa, Chorwacja, Grecja, Węgry, Ar-
gentyna, Indonezja. Z tych krajów była 1 odsłona strony: Filipiny, Syria, Jorda-
nia, Estonia, Behrain, Nepal, Kolumbia, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Arabia 
Saudyjska, Kazachstan, Portugalia, Pakistan, Nigeria. Słowacja, Słowenia. 

Kraje według ilości wejść na stronę: 1 Polska, 2 Niemcy, 3 USA, 4 Francja, 5 Czechy,  

6 Rosja, 7 Chiny, 8 Ukraina, 9 Holandia. 
Od piątku 27.03. do 05.11.2020 roku liczba odsłon zakładki „Na żywo”, gdzie są nasze 
Transmisje wyniosła - 70.000. Trzeba dodać, iż są jeszcze odsłony przez podany kie-
dyś link, tam statystyk nie prowadzimy, ale wejść jest bardzo dużo. Dziękujemy! 

 

Ronaldo 

Maria Dolores dos Santos Aveiro była młodą Portugalką, która niespodziewanie zaszła 
w ciąże. Była wstrząśnięta, ponieważ miała już trójkę dzieci i męża alkoholika, który 
często był nieobecny w domu. Sama nieustannie pracowała od świtu do nocy, aby wią-
zać koniec z końcem. Dziewczyna postanowiła, że usunie ciążę, ponieważ bała się, że 
pogorszy jeszcze bardziej sytuację ekonomiczną jej rodziny. Lekarz, któremu opowie-
działa o swej sytuacji, odmówił wykonania aborcji i dodał, że to dziecko da jej wiele 
radości. Próbowała jeszcze potem sama jej dokonać domowym sposobem, pijąc, za 
radą sąsiadki, gorące ciemne piwo i biegając do upadłego, jednak nie udało się jej osią-
gnąć zamierzonego celu. "Gdy nic nie pomogło, powiedziałam sobie, że skoro Bóg 
chce, to niech to dziecko się urodzi" - tak powiedziała Maria. Tak też się stało. 5 lute-
go 1985 roku w Funchal na świat przyszedł jej syn, którego dała imię Cristiano.  
Chłopak, aby uciec od problemów w domu, całe dnie spędzał grając w piłkę. I tak mi-
jały lata, w których ledwo wiązali koniec z końcem. Chłopak miał w sobie taką siłę do 
życia i własnych pasji, że zaledwie w wieku 18 lat podpisał kontrakt z Menchester 
United, który nabył go za 12 milionów funtów. Stał się najdroższym nastolatkiem  
w historii angielskiej piłki nożnej! Po kolejnych 12 latach kariery, Ronaldo ma na swo-
im koncie: 17 tytułów króla strzelców; 5 tytułów zawodnika roku; 5 pucharów Ligii 
Mistrzów i ogromną liczbę innych nagród i wyróżnień. Gdy chłopak dowiedział się, że 
matka chciała pozbyć się ciąży, nie odwrócił się od niej i powiedział: „Zobacz, mamo, 
chciałaś dokonać aborcji, a teraz to ja utrzymuję dom.” Kiedy myślisz, że jesteś w bez-
nadziejnej sytuacji, nie poddawaj się. Zaufaj Bóg, On da Ci siłę. Otwórz swoje serce,  
a On dotknie swoją Miłością Twoich ran, na początku zaboli mocno, przez chwile,  
a potem wstaniesz i zwyciężysz. Ale zwyciężysz tylko z Nim. Pamiętaj kiedy nie masz 
już sił i gdy upadasz, lądujesz na Jego rękach, On Cię przytrzymuje i chroni, ufaj  
a Bóg będzie działał.  

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 

 

  
 

Dzisiaj o 16:30 ostatni Różaniec za zmarłych (na cmentarzu). Kolekta na cele diecezji. 
Dziś ostatni dzień w którym wrzucane do skarbonki w wejściu do kościoła ofiary, 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). O 20:00 Spotkanie w kościele  
i w transmisji. Temat: „Nie ma sytuacji bez wyjścia”. Będą czytane teksty o osobach, 
które przeżyły różne bolesne sytuacje  życiowe...a jak się skończyły…? ok. 20:30  
Różaniec w intencji wszystkich cierpiących, chorych, w szpitalach, na kwarantannie, 
za służbę zdrowia, w intencji wszystkich którzy proszą o modlitwę. Na zakończenie 
Apel Jasnogórski. Zapraszam do udziału w tym, o czym jest mowa w niedzielnym kaza-
niu. 

——————–——–—–—————–———————————————— 

W czwartek o 16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

——————–——–—–—————–———————————————— 

W piątek o 16:30 Różaniec. O 20:00 Msza św. i kolejna wieczorna modlitewna Droga. 
Tym razem „Droga 3+3=12 km.” Pójdziemy lasem na Kolejkę i powrót. 

——————–——–—–—————–———————————————— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

——————–——–—–—————–———————————————— 

W przyszłą niedzielę Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00. Od 15:00 do 17:00 Adoracja 
Najśw. Sakramentu. O 20:00 Spotkanie w świątyni i transmisja. Konferencja na temat 
„Dziecko w dorosłym”, ok. 20:30 koncert organowy, zakończenie Apelem Jasnogór-
skim. 

——————–——–—–—————–———————————————— 

Do nabycia Gość Niedzielny, kalendarze na 2021 r. 

——————–——–—–—————–———————————————— 

Dziękujemy za gotowość sprzątania naszej świątyni w tym trudnym czasie. Są wyzna-
czane trzy panie do sprzątania, jednak prośba o sprzątanie jeden raz w tygodniu (salek 
nie trzeba, sprzątać też ubikacje na dworze). W nadchodzącym tygodniu prosimy pa-
nie  

z ul. 1 Maja: Danuta Radek, Maria Niesmak, Izabela Ebelt. 

——————–——–—–—————–———————————————— 

Bóg zapłać za wszelkie dobro, składane ofiary, wykonane prace. Za wspólną modli-
twę za zmarłych. Składane ofiary z Wypominek. 

——————–——–—–—————–———————————————— 

Sprawy kancelaryjne można załatwiać oraz zapisywać Intencje Mszalne na bieżący  
i 2021 rok w piątek 8:00 - 9:00; 16:30 - 17:00; 17:30 - 18:00. Intencje można zama-
wiać też drogą elektroniczną. Sprawy kancelaryjne można załatwiać telefonicznie. 

——————–——–—–—————–———————————————— 

Jest w mocy dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy 
świętej osobom w podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na choro-
by towarzyszące czy stan błogosławiony, osobom z objawami infekcji, przebywającym  

w kwarantannie i samoizolacji, odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem 
oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii. 
Zawiesza się posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.  

W naszej świątyni w Nabożeństwach może uczestniczyć 60 osób. 


