
Porządek Nabożeństw 

od 27.12. 2020r. do 03.01. 2021r. 

 

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 Fran-

ciszka, 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 

 

Poniedziałek 28.12. św. Młodzianków, święto 

  9:00 W intencji dzieci 

17:00 Za ++ matkę Marię w r. urodzin, ojca Antoniego, męża Józefa, siostrę Hildegardę, szwagrów, szwagierkę  
i pokr. 

 

Wtorek 29.12. 

17:00 Za ++ rodziców z obu stron Albinę, Richarda, Ernesta, Klarę, Józefa, braci Wernera, Gerharda, Franciszka, 
Rudolfa, siostrę Marię, szwagrów Gintra, Franciszka, bratowe Giselę, Hildegardę, brata Ryszarda, chrześnia-
ka Mariana, ciocię Albinę, Ernę Graf, swata Augusta, Romana i jego rodzicó oraz dusze opuszczone 

  - Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o dalsze Boże bł. opiekę, zdrowie dla siostry Doroty 
Grobarek z ok. 70 r. urodzin (w Opolu) 

 

Środa 30.12. 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. NSM o dalsze Boże bł. opiekę, zdrowie z ok. 65 r. urodzin oraz 
o Boże bł.w rodzinach dzieci 

18:30 Kolęda - W intencji mieszkańców Starego Osiedla i ul. Czerwionki 
 

Czwartek 31.12. 

  8:00 W intencji sióstr karmelitanek 

16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

17:00 Z podziękowaniem za łaski 2020 roku z prośbą o Bożą opiekę w 2021 roku 

 

Piątek 01.01. MB Rodzicielki 

  7:30 W intencji parafian 

10:00 Za + Krystynę Konieczko - zam. od Grażyny i Anny z Zamościa 

15:00 ……………………………... 

17:00 Za + Jerzego Stefan 

 

I Sobota 02.01. 

  8:00 ……………………………….. 

  9:30 Kolęda - W intencji mieszkańców ulic Opolska, Leśna, Prosta, Krzywa, Kolejowa 
——–—————————————————— 

16:00 - 18:00 Adoracja Najśw. Sakramentu 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. NSM o dalsze Boże bł. opiekę, zdrowie z ok. urodzi oraz o Boże 
bł. w całej rodzinie 

 

Niedziela 03.01. II po Narodzeniu Pańskim 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ Zofię i Leona, ich synów Bogusława i Jerzego, rodziców Różę i Franciszka, bratową Marię, szwagier-
kę Renatę, dziadków i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + żonę, matkę Ninę Wacławczyk w 2 r. śmierci 

16:30 Nabożeństwo 

17:00 ……………………………. 

19:30 Jasełka 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

53 (1410) 27.12. – 03.01. 2021 r. 

2020 / 2021 

 
To ostatnia gazetka parafialna w 2020 roku. Dziękuję, że jesteście przy Kościele, przy 
parafii, przy mnie. Rok taki inny, trudny... bardzo trudny. Wirus, kłótnie, afery, pedo-
filia … Czas trudny dla każdego z Nas, dla Ojczyzny, dla ludzi Kościoła. Dla chorych 
i samotnych, służby zdrowia. Trudny ze względu na brak czułości, bliskości nawet  
w takich chwilach jak choroba, szpital, pogrzeb. Trudny to nie znaczy, że nie piękny. 
Często podkreślaliśmy, iż w takich momentach człowiek sprawdza się. Jest to rok 
trudny, ale też rok Cudów. Pięknych spraw, spotkań, słów, czynów. Cudów było i do-
świadczyłem bardzo, bardzo dużo. Jest to rok pięknych ludzi. Bardzo pięknych!  
W ostatniej gazetce, w poprzednich latach, podawałem zestawienie, zrobionych rze-
czy, pielgrzymek itp. Były podziękowania. W tym, innym roku, trochę inaczej. Każdy 
niech sam usiądzie wygodnie na 15 minut, zapali świeczkę i poduma … nad  rokiem. 
Ale nie dumać nad tym jaki był ten Rok. A jaki ja byłem w tym Roku. Relacje do  
Boga? Relacje do bliźnich? Relacje do Kościoła i parafii? Relacje do siebie?  
Finanse: wymiana ogrzewania: 443 rodziny ofiarowały 278.607 zł. inne zbiórki 25.952 
zł. razem 304.559 zł. wydatki 129.418 zł. stan 175.140 zł. Fundusz cmentarny: stan 
896 zł. Ofiary i wydatki na cele dobroczynne: z Michałem łatwiej: stan 3.895 zł. Skar-
bonka „trudny czas” + Jarmark + Soki i Oscypki: wpływy 16.730 zł. wydatki na  
pomoc i wsparcie 13.500 zł. stan 3.230 zł. Inne zestawienia nie tak prosto jest obli-
czyć. Gdyż np. wykonano wiele prac w czynie społecznym (ogrodzenie, plebania, na-
prawy i remonty itd.). Składane ofiary w kościele były niższe, ale też składano dary  
w kancelarii czy wpłacano na konto. Parafia na koniec roku nie ma długów. Życie  
parafii było inne. Brakowało spotkań w salce dla grup, dzieci, młodzieży. Jednak też 
część wydarzeń przeniosła się do Internetu. Pojawiły się nowe pomysły, jak np. Spo-
tkania, Modlitwy, Rozrywka. Wielu parafian odeszło od Kościoła (z różnych przy-
czyn). Niektórzy wrócą, ale wielu pozostanie z dala od życia parafialnego już na zaw-
sze. Dla wielu lęk przed wirusem to tylko pretekst. Jednak piękne świadectwo dawały 
osoby, którym np. w czasie kwarantanny brakowało Jezusa, Kościoła. Wielu tęskniło  
i tęskni. Dziękuję tym, którzy wiele czasu i sił poświęcili na prace naprawcze i remon-
towe przy naszej parafii. Dziękuję tym, którzy przez zdania: jak leci ? jak ksiądz daje 
sobie radę ? czy w czymś pomóc ? Modlę się za księdza! dodawali siły. Wiele cie-
płych słów i łez wzruszenia było za strony osób spoza naszej parafii, którzy stali się 
uczestnikami  Transmisji, często bardzo gorliwymi. 

Dziękuję!!! Wszystkim którzy, pomimo czasu w którym przyszło Nam żyć, nie podda-
li się. Angażowali się w życie parafii. Troszczyli. Kościół, parafia były dla nich waż-
ne. Podziękowanie tym osobom dla których ja - ks. Piotr, byłem ważny i swoimi róż-
nymi „kolorami miłości” dawali mi siły, moc, radość i optymizm. 

 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


Rok 2020 to Rok Cudów. O wielu mówiłem i będę mówił, ale myślę, że większość pozo-
stanie w ukryciu dla ludzi i w pełnym blasku u Boga. Działy się cuda w życiu modlitew-
nym, pomocy, dobrego słowa (mówionego i pisanego), zabawie, wyjazdu, spotkaniach, 
pracach, naprawach i remontach, dekoracjach i wystroju, tylu, tylu innych. 

 

Statystyka 2020 roku (w nawiasie dane z 2019 roku): Sakramentu Chrztu św. udzielono  
25  dzieciom - 13 dziewczynek, 12 chłopców (17). Pogrzebów było 32 - 18 kobiet,  
14 mężczyzn (34). I  Komunię przyjęło 23 dzieci - 11 dziewczynek, 12 chłopców. Sakra-
mentu Małżeństwa udzielono 12 parom (11). Sakrament Bierzmowania nie udzielono.  
Z Komunią św. w każdy I piątek miesiąca kapłan odwiedzał ok. 30 chorych. Szafarze  
Komunię św. w tym roku posługę pełnili rzadko. Udzielono 40.000 Komunii św. Parafial-
ną stronę www. odwiedzono 121 tyś. razy. Transmisję „na żywo” od marca oglądano  
ponad 100 tyś razy. Odbyło się 7 nocnych Dróg. Wydano 53 numery gazetki parafialnej. 
Tyle liczby. Ale tego co najważniejsze nie da się ująć i zawrzeć w Statystykach. Naszej 
Wiary, Miłości. Spotkań. Uśmiechu. Uniesień. Błysku i Łzy w oku. Słowa Dziękuję i 
Przepraszam. To co najważniejsze jest nie widoczne dla oczu. Dzieje się w serduszku! 

Ze swej strony jako ks. Piotr mówię też słowo - PRZEPRASZAM ! 

 

Jasełka - Grupa młodych Tatry-lubiący ZAPRASZA wszystkich (dzieci, młodych, dojrza-
łych, zakochanych, będących w związku i samotnych, a przede wszystkim mających wyob-
raźnię i dystans do siebie i jasełek) na Jasełka. Będą do zobaczenia w Transmisji w nie-
dzielę 03 stycznia oraz w środę 06 stycznia o godzinie 19:30. 

 

Kolęda - Chcemy się SPOTKAĆ. Będzie wspólna Msza św. z kazaniem i Modlitwa. Bło-
gosławieństwo domów i rodzin. Filmik i składana ofiara na Misje oraz dla naszych mini-
strantów i Marianek. W danym dniu do świątyni zapraszam jednego przedstawiciela  
z rodziny, reszta rodziny niech zgromadzi się w domu, przy kolędowym stole i Transmi-
sji. Każdy do domu otrzyma Zestaw Kolędowy (obrazek, węgielek, mirrę i kredę). Rodzi-
na niech oczekuje, aż przedstawiciel wróci z kościoła do domu. Tam przy stole niech bę-
dzie 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 rodzin naszej parafii 

 

W styczniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

03.01. Róża  7 p. Maria Drzyzga 

06.01. Róża  8 p.     ??? 

10.01. Róża  9 p. Maria Kruk 

17.01. Róża10 p. Brygida Lepka 

24.01. Róża11 p. Krystyna Swoboda 

31.01. Róża12 p. Manfred Ullmann 

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 Świętej Rodziny. Msze św. o 7:30, 10:00, 12:00, 17:00. Nabożeń-
stwo o 16:30. Kolekta na KUL i wydział teologiczny w Opolu. 

——————–—–————–——–—–—————————————— 

W poniedziałek św. Młodzianków. Msze św. o 9:00 i 17:00. Rano błogosławień-
stwo dzieci. 

——————–—–————–——–—–—————————————— 

W czwartek ostatni dzień 2020 roku. Msze św. o 8:00 i 17:00. Po Mszy o 17:00 
nabożeństwo i Te Deum. 

——————–—–————–——–—–—————————————— 

W piątek Nowy Rok. Msze św. o 7:30, 10:00, 15:00, 17:00. Kolekta na cele para-
fii. 

——————–—–————–——–—–—————————————— 

W sobotę od 16:00 do 18:00 Adoracja Najśw. Sakramentu indywidualna, w ciszy 

——————–—–————–——–—–—————————————— 

W przyszłą  niedzielę Nabożeństwo kolędowe o 16:30. O 19:30 Jasełka. Kolekta 
na cele seminarium i diecezji. 

——————–—–————–——–—–—————————————— 

Do sprzątania kościoła, w nadchodzącym tygodniu prosimy panie z ul. Szkolnej: 
Barbara Grad, Sylwia Koston, Małgorzata Golombek. 

——————–—–————–——–—–—————————————— 

Bóg zapłać za wszelkie dobro, składane ofiary, wykonane prace. Przygotowanie 
świątyni na Święta. Wyrozumiałość. Wszelkie życzenia, dobre słowa. Prezenty  
i wsparcie różnych spraw i dzieł. Stolik z Gór - wszystkim, którzy skorzystali ze 
zdrowej oferty i złożyli ofiary składamy duże słowo DZIĘKUJEMY  

——————–—–————–——–—–—————————————— 

Sprawy kancelaryjne można załatwiać po Mszy św. w środę. 

——————–—–————–——–—–—————————————— 

++ Odbył się pogrzeb śp. Krystyny Konieczko l. 87. Wieczny odpoczynek…++ 

——————–—–————–——–—–—————————————— 

Opowiadanie 

Jedno z opowiadań żydowskich mówi o mądrym rabinie bojącym się Boga. Pew-
nego wieczoru, po dniu spędzonym nad księgą starych proroctw, rabin postanowił 
wyjść na ulicę i odprężyć się w czasie przechadzki. Idąc powoli drogą leżącą na 
uboczu, spotkał pewnego stróża, który długimi i zdecydowanymi krokami chodził 
tam i z powrotem przed ogrodzeniem bogatej posiadłości. Dla kogo tak chodzisz? 
– spytał zaciekawiony rabin. Stróż wymienił nazwisko swego pana. Potem zapy-
tał: A ty dla kogo chodzisz? To pytanie głęboko zapadło w serce rabina. A ty, dla 
kogo wędrujesz? Dla kogo przeznaczone będą wszystkie kroki i niepokoje nowego 
roku? Dla kogo żyjesz? 

 

Sentencja: papież Franciszek - Z tego kryzysu  wyjść lepsi lub gorsi. Możemy się 
cofnąć lub stworzyć coś nowego. W tej chwili potrzebujemy chwytać okazję do 
zmiany, zrobić miejsce nowej rzeczy, której potrzebujemy. 


