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Nasza Kolonowska Rodzina Parafialna 

52 (1409) 20.12. – 27.12. 2020 r. 

Życzę na ostatnie dni Adwentu, dzień Wigilii, czas Świąt: 

wysiłku, pomysłów, zmęczenia tym co ważne i piękne 

najwyższych szczytów w relacjach z Bogiem, Bliskimi i Sobą 

 

 

 

 

 
 
 

Są trzy sprawy na P, które poruszamy przy rozmowach: 1. polityka; 2 przekonania; 3 przeżycia. 

Oby przy świątecznym stole nie było 1 i 2, a bardzo dużo 3. 

W kościele będzie w tym roku skromniejsza dekoracja Bożego Narodzenia. W centrum będzie Święta Rodzina. Niech to będzie 

znakiem dla każdego z Nas, aby w tym czasie „Wypłynąć na głębię...” 

STOLIK  Z  GÓR. Młodzi Tatry-lubiący ZAPRASZAJĄ dzisiaj po każdej Mszy św. do „Stolika z Gór” oraz w dzień Wigilii 

do salki (od 8:30 do 9:30). Na stoliku będzie można nabywać: 

 Soki tłoczone 5 litrowe w kartonie (z kranikiem): jabłkowe; jabłkowo-marchwiowe; jabłkowo- aroniowe; jabłkowo-

wiśniowe. Bez cukru oraz wody. Posiadają certyfikat dziedzictwa kulinarnego z Małopolski oraz certyfikat produktu 

lokalnego. Bez konserwantów. Tłoczone w Nowym Sączu. Soki na czas zimowy, czas grypy i wirusa są najlepszym 

lekarstwem, wzmocnieniem organizmu. Na te Święta to najbardziej trafiony prezent dla każdego, cena - 35 zł. (może być 

dostawa do domu) 

 Oscypki z bacówki z Tatr (pakowane po 5 sztuk), cena -12 zł. 

 Robione ręcznie grube skarpety, cena 13 zł. oraz inne drobnostki 

SKARBONKA. Jest w wejściu do kościoła. Przez cały Adwent ofiary wrzucane do niej są przeznaczane na „Pomoc dla dzieci” 

głównie z domu dziecka, ale nie tylko. Bóg zapłać za każdy dotychczas ofiarowany dar. 

RORATY. Od poniedziałku do środy o 17:00 

JASEŁKA Grupa młodych Tatry-lubiący, przygotowuje Jasełka. Będą do zobaczenia w Transmisji w niedzielę 03 stycznia 

oraz w środę 06 stycznia o godzinie 19:30. 

KOLĘDA. Jak wiele innych spraw i rzeczy będzie w tym roku inna. Nie będzie odwiedzin w domach. Jednak nie poddajemy 

się. Chcemy się SPOTKAĆ. Będzie wspólna Msza św. z kazaniem i Modlitwa. Błogosławieństwo domów i rodzin. Filmik  

i składana ofiara na Misje oraz dla naszych ministrantów i Marianek. W danym dniu do świątyni zapraszam jednego 

przedstawiciela z rodziny, reszta rodziny niech zgromadzi się w domu, przy kolędowym stole i Transmisji. Każdy do domu 

otrzyma Zestaw Kolędowy (obrazek, węgielek, mirrę i kredę). Rodzina niech oczekuje, aż przedstawiciel wróci z kościoła do 

domu. Tam przy stole niech będzie wspólna modlitwa i napisanie na drzwiach K+M+B+2021, kolacja i Rozmowa. W niedzielę 

06.01. będą odwiedziny w domach na życzenie, tylko tych, którzy do naszej parafii od ostatniej kolędy zamieszkali w nowym 

miejscu (zgłoszenia u ks. Piotra). 

Plan Spotkań: 

 29.12. Nowe Osiedle, ul. Szkolna - 18:30 

 30.12. Stare Osiedle, ks. Czerwionki - 18:30 

 02.01. Opolska, Leśna, Prosta, Krzywa, Kolejowa - 9:30 

 04.01. 1 Maja, Kościuszki, Żeromskiego, Nowa, Fabryczna, Brzozowa - 18:30 

 05.01. Haraszowskie, Pluderska, Dębowa, Słoneczna, Klonowa - 18:30 

 06.01. Odwiedziny i Błogosławieństwo nowych domów naszej parafii 

SAKRAMENT POKUTY:  Poniedziałek 16:00 – 17:00; Wtorek 15:30 – 17:00 i 18:00 – 19:00; 

 Środa 8:00 – 9:00 i 15:30 – 17:00 i 18:00 – 18:30; Wigilia 7:00 – 8:00 

WIGILIA: Pasterki o 16:00; 22:00; 24:00 (20 minut przed wprowadzenie przygotowane przez siostrę i Marianki). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Porządek Nabożeństw i ogłoszenia 

Niedziela  20.12. IV Adwentu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + ojca Franciszka w r. śmierci, matkę Różę, rodziców Urszulę i Jerzego, ks. Jerzego i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + matkę Jadwigę w 1 r. śmierci, + ojca Gerarda 

16:30 Nabożeństwo 

17:00 Za + Czesława Mirek w 1 r. śmierci 

19:30 Spotkanie s. Jurandy i ks. Piotra, temat: „Moje Świętowanie”, śpiew s. Juranda i p. Ania Kolekta na cele parafii 

Poniedziałek  21.12. 

17:00 Za + Alfreda Muc w miesiąc po śmierci 

- Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie w intencji rodziny  

(w Opolu)  

Wtorek  22.12. 

17:00 1. Za ++ rodziców Agnieszkę i Wilhelma, męża Jana, braci Józefa i Jana, bratową Marii, bratanka Joachima, ciocię Marię i Helenę, 

dziadków z obu stron 

2. 

Środa  23.12.  

17:00 1. Za ++ męża Ryszarda Niemiec w 20 r. śmierci oraz ++ z pokr. 

 2. Za + Jerzego Stefan – zam. od sąsiadów 

Czwartek  24.12. Wigilia 

  7:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

  8:00 Za + męża Józefa Baron w 1 r. śmierci 

16:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie w intencji rodziny Krupa 

22:00 O oddalenie epidemii oraz za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób cierpieli, cierpią, za wpierających 

24:00 Za parafian 

Od 8:30 odwiedziny chorych w domach z Komunią św. 

Kolekta na Dom Samotnej Matki w Opolu 

Piątek  25.12. Boże Narodzenie 

  7:00 Różaniec o ustanie epidemii 

  7:30 Za++ męża i ojca Wiktora w r. urodzin oraz o Boże bł. opiekę i zdrowie w rodzinie 

10:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie dla Ewy Kaczmarczyk  

z ok. 30 r. urodzin 

 2. Za ++ w pewnej intencji 

15:00 Spotkanie kolędowe w kościele i transmisja 

Kolekta na cele parafii 

Sobota 26.12. św. Szczepana 

  7:00 Różaniec o ustanie epidemii 

  7:30 Za ++ męża i ojca Tadeusza w r. śmierci, jego rodziców Józefa i Filomenę jego rodzeństwo, rodziców Piotra i Katarzynę,  

++ z rodzin Szydłowski i Schatton 

10:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Ewalda, wnuczkę Agnieszkę, ++ z rodziny Ozimek i Spałek 

12:00 ……………………….. 

17:00 W intencji wszystkich ofiarodawców sióstr karmelitanek 

Kolekta na cele sióstr karmelitanek 

Niedziela 27.12. Świętej Rodziny 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ rodziców Mariannę i Mariana Zarzyckich w 10 r. śmierci, dziadków Marię i Michała, Marię i Franciszka, teściów Renatę  

i Huberta, pokr. i dusze w czyśćcu 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski, wspólne małżeńskie życie z prośbą do Świętej Rodziny o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie dla Cecylii  

i Józefa Koj oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinach dzieci 

12:00 Z podz. za otrzymane łaski, wspólne małżeńskie życie z prośbą do Świętej Rodziny o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie dla Krystyny 

z ok. 60 r. urodzin oraz dla całej rodziny z ok. 40 r. ślubu 

16:30 Nabożeństwo kolędowe 

17:00 Za ++ Jerzego Stefan, Gintra w r. śmierci, ++ z pokr. Stefan i Czaja  

19:30 Różaniec i Apel 

Kolekta na cele KUL i Wydziału Teologicznego w Opolu 

- Do sprzątania kościoła, w nadchodzącym tygodniu prosimy panie z ul. Szkolnej: Barbara Marcinkowska, Katarzyna Budnik, 

Małgorzata Swoboda. 

- Spotkanie podsumowujące 2020 rok dla ministrantów w środę o 9:00. 

- W środę i czwartek będzie można zabrać w kościele betlejemskie światełko pokoju 

- Do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość. W zakrystii opłatki, świece Caritas na stół wigilijny, Droga do nieba.  

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

Sentencja: Przez cały Adwent, szczególnie w ostatnich dniach dobra, piękna, życzliwości i miłości uzbierał się cały Mikołajowy Worek. 

W czasie Świąt, aż do końca ferii gośćmi, mogę tak rzec Naszymi, będzie trójka dzieci pana Rysia. Dodatkowo na czas Świąt w jednej  

z rodzin będzie też gościł, bezdomny Bartek. W środę do Domu Nadziei dostarczymy Wasze, 160 paczek pierników z życzeniami. Trafiają 

do adresatów paczki przygotowane przez Nasz Caritas, „grupę pracowniczą” jak i wielu anonimowych osób. Boże Dziękujemy za dobro, 

które jest w każdym człowieku ! 


