
Porządek Nabożeństw 

od 29.11. do 06.12. 2020 r. 

 

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, zdrowie 
dla Marii Kaczmarczyk i Barbary Strzyś z ok. 65 r. urodzin 

19:30 Jarmark Adwentowy 

 

Poniedziałek 30.11. św. Andrzeja, apostoła, święto 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie 
dla syna Michała Drzyzga z ok. 40 r. urodzin 

 

Wtorek 01.12.  

17:00 Dziękując Bogu za dar życia i otrzymane łaski oraz opiekę MB z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie 
dla Anny z ok. 40 r. urodzin 

 

Środa 02.12. 

17:00 Za ++ rodziców Jadwigę i Pawła, siostrę Irenę 

 - Za + s. Tarcyzję karmelitankę (w Opolu) 

 

I Czwartek 03.12. św. Franciszka Ksawerego, wsp. 

16:00 Godzina św. i Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++ matkę Annę, męża Gerharda w r. ich śmierci, ojców Alfreda i Piotra, teściów, dziadków, 
szwagrów, szwagierki, ciocie, wujków i pokr. 

 

I Piątek 04.12. 

  7:00 Dziękczynno-błagalna, przez wstawiennictwo NSM z podziękowaniem za łaskę wyzdrowienia ma-
my Heleny i całej rodziny, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie, oraz za ks. Piotra i wszystkich dobro-
dziejów wspierających modlitewną pamięcią. 

16:30 Różaniec o ustanie epidemii 

17:00 Za ++ córkę Mariolę, rodziców, Annę i Ottona, teściów Elżbietę i Piotra, ++ z obu stron 

 

I Sobota 05.12. 

  8:00 Za + Gertrudę Smandzich i ++ pokr. 

14:00 Chrzest: Emilia Jarominek 

—————————————————— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ rodziców Łucję i Teodora, brata Piotra, teściów Ritę i Augustyna, dziadków i dusze op. 

 

Niedziela 06.12. II Adwentu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Gertrudę w 10 r. śmierci, ojca Wilhelma, rodziców Marię i Wiktora, szwagra Alfreda 
dziadków i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie 
dla Franciszka z ok. 75 urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci 

 Błogosławieństwo rocznego dziecka: Milena Kurzeja 

16:30 Nabożeństwo Adwentowe 

17:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Piotra Grabowskiego w 1 r. śmierci 

19:30 Spotkanie 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

49 (1406) 29.11. – 06.12. 2020 r. 

Jarmark Adwentowy - Niedziela od godziny 19:30. Zapraszamy wszystkich 
do zabawy tylko przez Transmisję. Jarmark będzie w klimacie 
„Tatrzańskim”. W programie: Humor. Wspólny śpiew. Wizyta zwiastuna. 
Dialogi i Muzykowanie góralskie. Obrazy gór. Karuzela, szczudła, katary-
niarz, wata cukrowa… Licytacja przedmiotów, które można zobaczyć na 
stronie parafii w zakładce Galeria - folder Licytacja (wszystkie w Zakopanem 
zostały zakupione). Każda rzecz ma swój numerek. Jeśli pragniesz stać się 
posiadaczem rzeczy (czyli człowiekiem szczęśliwym), wyślij  sms pod numer 
607283129(możesz wysyłać od teraz, aż do momentu wieczornego zakończe-
nia licytacji danego przedmiotu). Podając swoje imię, nazwisko, adres i kwo-
tę, którą pragniesz ofiarować (obowiązuje anonimowość i dane  licytującego 
pozostają w tajemnicy). Dotychczas ofiarowano  kwoty za poszczególne 
przedmioty: nr.1-700zł; nr.2-100zł; nr.3-50zł; nr.4-50zł; nr.5-30zł; nr.6-50zł; 
nr.7-300zł; nr.8-200zł; nr.9-50zł. (można licytować więcej). Będą też konkur-
sy z nagrodami. Odpowiedzi na pytania wysyłaj smsem pod numer 
669396139. Można również wysyłać przez cały dzisiejszy dzień aż do zakoń-
czenia Jarmarku pod numer 534754232 pozdrowienia i życzenia, będą one 
odczytywane podczas trwania zabawy. Zapraszamy do aktywnej zabawy nie 
tylko mieszkańców Kolonowskiego, ale cały świat. Nagrody zostaną dostar-
czone lub wysłane w ciągu 12 godzin od zakończenia Jarmarku. Przygotuj na 
Jarmark długopis i dużą kartkę. Jeśli uda się „coś” zarobić to zyski pragnie-
my przeznaczyć na pomoc dla dzieci z domu dziecka. Wpłaty z licytacji, kon-
kursów i inne można dokonywać na konto parafii (numer w ramce u góry  
gazetki) lub bezpośrednio u ks. Piotra. 
 
Roraty – w Adwencie od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00. Hasło 
„Cud nad cudami”. Będą w kościele, ale też w transmisji. Zadania, konkursy 
będą dla uczestników w świątyni i w domach. Do świątyni zapraszamy  
z lampionami, jednak nie będzie procesji a dzieci z lampionami usiądą w pre-
zbiterium wokół ołtarza. Prośba aby zajmować miejsca w całym kościele. Ci, 
którzy zostaną w domu niech uczestniczą  czynnie: z zapalonym lampionem 
lub świecą, modlitwą, śpiewem. Proszę przesyłać zdjęcia z uczestniczenia  
w Roratach w domach, będziemy je umieszczali w Galerii. Nasi organiści  
i siostra zadbają o śpiew. Inne szczegóły podane będą na pierwszych Rora-
tach. 

 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


Nagrody, które będą rozdawane podczas Jarmarku lub Rorat, w tym roku mają 
wyjątkową wartość. Są nagrodą, czyli cieszą oraz otrzymane są w wyjątkowym 
roku 2020, wyjątkowego Jarmarku, wyjątkowego Adwentu i wyjątkowych  
Rorat. Po latach będą ten czas przypominały i nabiorą szczególnej wartości. 

 

Spotkanie Adwentowe - w 2,3,4 niedzielę Adwentu od 19:30 koleżanka  
(s. Juranda) z kolegą (ks. Piotr) zasiądą do „Adwentowego Stoliczka”, zapra-
szając aby to samo uczynić w domach rodzinnych. Spotkanie z Pismem św. 
Modlitwą. Śpiewem i Rozmowa. Można proponować tematy, które mamy  
w Rozmowach podejmować, pisząc do koleżanki lub kolegi. 

 

Skarbonka w wejściu do kościoła  - przez cały Adwent ofiary wrzucane do niej 
będą przeznaczone na „Pomoc dla dzieci” głównie z domu dziecka, ale nie tyl-
ko. 

 

Apel o rodziny zastępcze - Święta to czas rodzinnych spotkań i otwierania serca 
dla innych. Są dzieci, którym brakuje rodzinnego ciepła i miłości. Szukamy 
opiekunów. Rozważ możliwość zostania rodziną zastępczą. Wszelkie informa-
cje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich  
ul. Chrobrego 5 telefon 774613381. Dziękujemy funkcjonującym już rodzinom   

w tej parafii. 

 

Wesoło - Wnuczek pyta: dziadku jak ty poznałeś babcię 60 lat temu kiedy nie 
było internetu? Dziadek się zastanowił i powiedział: Tak samo jak dziś poznają 
się. Twoja babcia chodziła do internetu, znaczy internatu. I jak ona szła to ja 
stałem na czatach i ja ją brałem na gadu-gadu. A żeby nie ta komórka, to i tatu-
sia by nie było i ciebie by nie było. 

 

Refleksja - Wielu ludzi, wielu chrześcijan woli pozostać w lotniskowej pocze-
kalni przy swoim smartfonie, laptopie i czekać. Obserwować, krytykować, oce-
niać, opisywać, popisywać się. Oni nawet nieraz mają wyobrażenie i wierzą, że 
lecą. Ale nie, siedzą sobie na miejscu przed ekranem i zawsze mają rację. Boją 
się pomyłki i wolą nic nie robić, tylko opisywać. Gubią się nawet na rucho-
mych schodach lotniska. Zasypiają i przesypiają swoje życie. Są bardzo samot-
ni. Zazdroszczą innym. Ale na szczęście są i tacy, którzy wsiadają do samolotu, 
nabierają  prędkości, która pozwala podnosić się i wznosić. Nie raz popełnią 
pomyłkę, siądą nie na swoim krześle, wpadają w turbolencje, ale wznoszą się, 
lecą, mają cel i go osiągają. Lecą zawsze z kimś obok. 

 

Sentencja: ks. J. Tischner - Myślenie jest rodzajem siły duchowej. Ono oczysz-
cza śmietnik, jaki codzienność robi nam z głowy. 

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 rozpoczynamy obchody 100 lecia istnienia Zgromadzenia sióstr Karme-
litanek Dzieciątka Jezus. 

——————–——–—————–—–—————————————— 

I niedziela Adwentu. Kolekta na cele diecezji i seminarium. Na Mszach św.  
o 7:30 i 17:00 błogosławieństwo wieńców, stroików, opłatków. O 16:30 przed 
Najśw. Sakramentem odmówimy Różaniec o błogosławiony czas Adwentu  
w parafii i domach naszych. Od 19:30 odbędzie się Jarmark Adwentowy 
„Tatry” (szczegóły na 1 stronie). 

——————–——–—————–—–—————————————— 

I czwartek miesiąca, Godzina św. i Koronka o 16:00. 

——————–——–—————–—–—————————————— 

I piątek miesiąca, Msze św. o 7:00, wystawienie Najśw. Sakramentu i 17:00. 
Odwiedziny chorych w domach od 8:00. 

——————–——–—————–—–—————————————— 

W sobotę o 17:00 Nabożeństwo Maryjne. 

——————–——–—————–—–—————————————— 

II  niedziela Adwentu. Kolekta na cele parafii. O 16:30 Nabożeństwo. Od 19:30 
Spotkanie przy „Adwentowym Stoliczku”. 

——————–——–—————–—–—————————————— 

Do nabycia Gość Niedzielny (dodatkiem Kalendarz ze świętymi na 2021r.),  
Droga do nieba, kalendarze i książki. W zakrystii lampiony roratnie, opłatki, 
świece Caritas na stół wigilijny. 

——————–——–—————–—–—————————————— 

Do sprzątania kościoła, w nadchodzącym tygodniu prosimy panie z ul. 1 Maja: 
Karina Mąka, Dominika Buraczyńska, Beata Kisiel. 

——————–——–—————–—–—————————————— 

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

——————–——–—————–—–—————————————— 

Sprawy kancelaryjne można załatwiać oraz zapisywać Intencje Mszalne na bie-
żący i 2021 rok w środę 8:00 - 9:00; 16:30 - 17:00; 17:30 - 18:00. Intencje moż-
na zamawiać też drogą elektroniczną. Sprawy kancelaryjne można załatwiać 
telefonicznie. 

——————–——–—————–—–—————————————— 

W grudniu  następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie: 

06.12. Róża 1 p. Teresa Obst 

13.12. Róża 2 p. Anna Bock 

20.12. Róża 3 p. Katarzyna Budnik 

25.12. Róża 4 p. Irena Czupała 

26.12. Róża 5 p. Elżbieta Ullmann 

27.12. Róża 6 p. Maria Baron 


