
Porządek Nabożeństw 

od 22.11. do 29.11. 2020 r. 

 

Niedziela 22.11. Chrystusa Króla 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ rodziców Franciszka i Franciszkę, braci Alfreda i Leopolda, bratową Gertrudę, dziad-
ków i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę, zdro-
wie dla Ireny i Manfreda Jancik oraz o Boże bł.i zdrowie w rodzinie córki 

16:30 Nabożeństwo 

17:00 Za ++ rodziców Ingeburgę i Alfreda, dziadków Martę i Wincenta, Waleskę i Teodora oraz 
pokr. 

19:30 Spotkanie - Modlitwa, Śpiew, Rozważania, Apel 

 

Poniedziałek 23.11.  

  7:00 Za + Beatę Piątek w 2 r. śmierci 
 

Wtorek 24.11.  

17:00 Za + Romana Pietruszkę w miesiąc po śmierci 

 - Za ++ rodziców z obu stron i pokr. (w Opolu) 

 

Środa 25.11. 

17:00 Za ++ ojca Tadeusza, teściów Jana i Gertrudę, ++ z rodzin Obst, Walaszek, Szydłowski, Szaton 

 - Za + s. Tarcyzję karmelitankę (w Opolu) 

 

Czwartek 26.11. 

16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę, zdro-
wie dla cioci z ok. urodzin oraz o życie wieczne dla jej + męża 

 

Piątek 27.11. 

16:30 Różaniec o ustanie epidemii 

17:00 Za ++ Józefa Janusza i Zygmunta Dudków - Msza pogrzebowa  

 - Za ++ matkę Irmgardę w r. śmierci, ojca Józefa, teściów Marię i Teodora, szwagierkę  
Krystynę, szwagra Jana, ciocię Gertrudę jej męża, syna i pokr. (w Opolu)  

 

Sobota 28.11. 

  8:00 Za + siostrzeńca Franciszka Luczyk, ++ z rodziny 

—————————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ rodziców Krystynę i Ernesta, brata Norberta i pokr. 

 

Niedziela 29.11. I Adwentu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ kolegów Huberta Kanię i Romana Pietruszkę - zam. od Wernera Machnik 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za wszystkich żyjących parafian 

16:30 Różaniec 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę, zdro-
wie dla Marii Kaczmarczyk i Barbary Strzyś z ok. 65 r. urodzin 

19:30 Jarmark Adwentowy 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

48 (1405) 22.11. – 29.11. 2020 r. 

* Jarmark Adwentowy 
W przyszłą, I Niedzielę Adwentu, 29.11. od godziny 19:30 planujemy 
„Jarmark Adwentowy”. Oczywiście będzie on w innej formie. Zapraszamy 
wszystkich do Transmisji (hybrydowo, zdalnie, wirtualnie). Jarmark będzie  
w klimacie „Tatrzańskim”. W programie: zabawy i konkursy z nagrodami dla 
wszystkich. Wspólne śpiewanie. Licytacja. Wizyta zwiastuna .... Dialogi  
i Muzykowanie góralskie. Licytacja już trwa. Na stronie parafii w zakładce 
Galeria jest folder Licytacja. Zapraszamy! Można zobaczyć przedmioty, które 
będą licytowane (wszystkie związane z Tatrami, w Zakopanem zostały zaku-
pione). Każda rzecz ma swój numerek. Jeśli pragniesz stać się posiadaczem 
rzeczy (czyli człowiekiem szczęśliwym), wystarczy napisać mail na adres: 
ks.pb@interia.pl lub parafia.kolonowskie@wp.pl lub podejść i powiedzieć, 
podać kartkę, napisać sms, podając swoje imię, nazwisko, adres i kwotę, którą 
pragniesz ofiarować. Dalsza część Licytacji podczas Jarmarku. Licytacja jest 
formą zabawy i oderwaniem się od tego na co zużywamy obecnie znaczną 
część naszej życiowej energii. Zamiast myśleć i mówić o wirusie, możesz żyć 
Licytacją. Uwierz to działa! Jeśli uda się „coś” zarobić to zyski pragniemy 
przeznaczyć na zakup paczek na Święta dla dzieci z domu dziecka. Reklamuj 
Jarmark wśród znajomych oraz na swoich portalach społecznościowych! 
* Jubileusz 
W przyszłą niedzielę na każdej Mszy św. rozpoczniemy obchody 100 lecia 
istnienia Zgromadzenia sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. 

* Spotkanie Adwentowe (transmisja) 

W 2,3,4 niedzielę Adwentu od 19:30 s. Juranda i ks. Piotr usiądą przy stole  
w kościele, zapraszając aby to samo uczynić w domach rodzinnych. Spotkanie 
z Pismem św. Modlitwą. Śpiewem oraz  Rozmowa. 

* Roraty 
Przygotuj się na Adwent. Ilu nas będzie mogło być w kościele - nie wiem. Ale 
w domach może uczestniczyć każdy. Przygotuj swoje serce, rodzinę. Stroik, 
wieniec, świecę. Lampion roratni. Każdego dnia w Adwencie o godzinie 
17:00 Roraty. Hasło „Cud nad cudami”. 

 
Sentencja: kard. Stefan Wyszyński - Człowiek dopiero wtedy jest w pełni 
szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. 

 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
mailto:parafia.kolonowskie@wp.pl


* Refleksja 

Kim jest Chrystus Król? Jak sam o sobie powiedział, jest sługą, który: życie swoje  
oddaje za drugiego człowieka, leczy słabości ludzkiego ducha i ciała, z litością pochyla 
się nad biednymi, chorymi, cierpiącymi i nikogo nie odrzuca. Jest sługą całkowicie  
posłusznym swojemu Ojcu. Chrystus jest także władcą. Ma władzę nad ludzkim grze-
chem, nad szatanem, nad śmiercią. Absolutna władza Chrystusa nad grzechem, śmier-
cią i szatanem objawia się w dniu Zmartwychwstania, kiedy to zostają ostatecznie  
pokonane. Królestwo, które przynosi Mesjasz, jest królowaniem prawdy i życia, łaski  
i sprawiedliwości, miłości i pokoju. Nie jest to królestwo jedynie dla wybranych, nie 
realizuje się gdzieś w zaświatach czy też w doskonałej rzeczywistości nieba. Królestwo 
Boże jest tu, i każdy z nas jest zaproszony do realizacji tegoż królestwa. Chrystus wstę-
pując do nieba, przekazuje uczniom, a przez nich każdemu z nas, godność królewską  
i władzę. Co na początku XXI wieku może oznaczać uczestnictwo każdego chrześcija-
nina w królewskim urzędzie Chrystusa? W wymiarze chrześcijańskim panować znaczy 
przede wszystkim służyć. Jednak służba, jak zauważa św. Jan Paweł II, domaga się  
duchowej dojrzałości. „Aby umiejętnie i skutecznie służyć drugim, trzeba umieć pano-
wać nad samym sobą, trzeba posiadać cnoty, które to panowanie umożliwiają”. W prak-
tyce władza powinna oznaczać przezwyciężanie w sobie i w otaczającym nas świecie 
grzechu i zła oraz kierowanie się we wszystkich decyzjach głosem sumienia”. 

 

* Z encykliki Piusa XI „Quas Primas” 

Jeżeli panujący i prawowici przełożeni mieć będą to przekonanie, że wykonują władzę 
nie tyle z prawa swego, jak z rozkazu i w zastępstwie Boskiego Króla, każdy to zauwa-
ży, jak święcie i mądrze będą używać swojej władzy i jak bardzo zważać będą, wydając 
prawa i polecając je spełniać, na dobro ogółu i na godność ludzką swoich podwładnych. 
Oczywiście, że wskutek tego zakwitnie pokój i wewnętrzny porządek się ustali, gdyż 
wszelka przyczyna zaburzenia będzie usunięta; albowiem chociaż obywatel patrzeć 
będzie na panującego i innych rządców państwa jako na ludzi do niego z natury podob-
nych lub może nawet z jakiejś przyczyny niegodnych i na naganę zasługujących, to 
mimo to nie odmówi im swego posłuszeństwa, gdyż w nich samych widzieć będzie 
obraz i powagę Chrystusa Boga i Człowieka. Co się zaś tyczy dobrodziejstw zgody  
i pokoju, jasną jest rzeczą, że im szersze się wytwarza królestwo i wszystkich ludzi 
obejmuje, tym bardziej ludzie stają się świadomi tej łączności, która ich jednoczy;  
a świadomość ta jak oddala i usuwa częste zatargi, tak też łagodzi i zmniejsza przykro-
ści tych zatargów. Dlaczegoż więc, gdyby Królestwo Chrystusa objęło w rzeczy samej 
wszystkich, jak ich z prawa obejmuje, mielibyśmy wątpić o tym pokoju, jaki Król  
pokoju przyniósł na ziemię. Ten - mówimy - który przyszedł pojednać wszystko, który 
nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby sam służył i który będąc Panem wszystkich dał 
Siebie za przykład pokory i ustanowił szczególnie prawo nakazujące miłość. Ten  
wreszcie, który wyrzekł: jarzmo moje słodkie jest a brzemię moje lekkie? O, jakiegoż 
zażywalibyśmy szczęścia, jeżeliby poszczególni ludzie i rodziny i państwa pozwoliły 
się rządzić Chrystusowi. „Wówczas to wreszcie będzie można uleczyć tyle ran, wów-
czas to będzie nadzieja, że prawo dawną powagę odzyska, miły pokój znowu powróci, 
z rąk miecze i broń wypadną, gdy wszyscy chętnie przyjmą panowanie Chrystusa  
i posłuszni Mu będą a każdy język wyznawać będzie, że Pan nasz Jezus Chrystus jest  
w chwale Boga Ojca”. 

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 niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Msze św. o 7:30, 10:00, 
17:00. Kolekta na cele parafii. Z racji wspomnienia św. Cecylii pamiętamy  
w modlitwach i wyrażamy wdzięczność wszystkim troszczącym się o muzykę  
i śpiew: organistom, chórowi, orkiestrze. Bóg zapłać za składane ofiary naszym  
organistom. Nabożeństwo o 16:30 do Jezusa Chrystusa Króla w int. wszystkich  
będących na kwarantannie, chorych,  w szpitalach i domach, pomagających  
innym. Spotkanie o 19:30. Modlitwa, Śpiew, Rozważania, zakończenie Apelem 
Jasnogórskim (na Spotkaniu pragniemy uczcić też św. Cecylię dlatego śpiew  
będzie bogaty w wykonaniu wszystkich naszych organistów, p. Dominiki, s. Juran-
dy). 

——————–——–—————–—–———————————————— 

W niedzielę o 7:00 Różaniec, o 10:00 Godzinki. W czwartek o 16:45 Koronka do 
Bożego Miłosierdzia. W piątek o 16:30 Różaniec.  

——————–——–—————–—–———————————————— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

——————–——–—————–—–———————————————— 

I niedziela Adwentu. Kolekta na cele diecezji i seminarium. Na Mszach św. o 7:30  
i 17:00 błogosławieństwo wieńców, stroików, opłatków. W zakrystii do nabycia 
będą opłatki i świece Caritas na stół wigilijny. O 16:30 przed Najśw. Sakramen-
tem odmówimy Różaniec o błogosławiony czas Adwentu w parafii i domach  
naszych. Od 19:30 odbędzie się Jarmark Adwentowy „Tatry” (szczegóły na 1 stro-
nie). 

——————–——–—————–—–———————————————— 

Do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość, Droga do nieba, kalendarze i książki,  

——————–——–—————–—–———————————————— 

Do sprzątania kościoła, w nadchodzącym tygodniu prosimy panie z ul. 1 Maja:  
Natalia Jarzombek, Teresa Drzymała, Monika Puzik. 

——————–——–—————–—–———————————————— 

Bóg zapłać za wszelkie dobro, składane ofiary, wykonane prace - grabienie liści, 
obróbkę okien. Dziękujemy - za każdą składaną ofiarę w świątyni, na konto para-
fii, do skarbonki w wejściu do świątyni. Za ofiary z racji zapalanych świec przed 
obrazem Jezu ufam Tobie i figurą Matki Bożej oraz przed krzyżem z tyłu kościo-
ła. Za regulowanie należności cmentarnych. Za zamawiane Msze św. i składane 
ofiary. 

——————–——–—————–—–———————————————— 

Sprawy kancelaryjne można załatwiać oraz zapisywać Intencje Mszalne na bieżą-
cy i 2021 rok w środę 8:00 - 9:00; 16:30 - 17:00; 17:30 - 18:00. Intencje można 
zamawiać też drogą elektroniczną. Sprawy kancelaryjne można załatwiać telefo-
nicznie. 

——————–——–—————–—–———————————————— 

++ Odbyły się pogrzeby: śp. Alfred Muc l. 84; Jerzy Stefan l. 70. Wieczny odpo-
czynek…++ 


