
Porządek Nabożeństw 

od 03.01.  do 10.01. 2021r. 

 

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, szwa-
gierkę Renatę, dziadków i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

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

16:00 chrzest: Oliwier Michał Gajewski 

16:30 Nabożeństwo 

17:00 Za + s. Brunonę - karmelitankę 

19:30 Jasełka 

 

Poniedziałek 04.01.  

17:00 Za ++ ojca Franca w r. śmierci, matkę Felicitas, dziadków z obu stron, teściów, wujka Pawła, Jerzego, 
Gintra i pokr. 

18:30 Kolęda -1 Maja, Kościuszki, Żeromskiego, Nowa, Topolowa, Fabryczna, Brzozowa 

 

Wtorek 05.01. 

17:00 Za ++ męża, ojca Józefa w r. śmierci, rodziców Martę i Wilhelma, teściów, 3 braci, 2 bratowe, szwagra, 
zięcia i ++ z rodziny 

18:30 Kolęda - Haraszowskie, Pluderska, Dębowa, Słoneczna, Klonowa  

 

Środa 06.01. Objawienie Pańskie 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ ojca Pawła w r. śmierci, matkę Jadwigę, siostrę Irenę 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o dalsze Boże bł. opiekę, zdrowie dla męża, ojca, 
dziadka Henryka Drzyzga z ok. 70 r. urodzin 

16:30 Nabożeństwo kolędowe 
17:00 Za ++ matkę Annę w r. śmierci, ojca Wilhelma, męża Józefa, synów Andrzeja i Huberta, teściów Jadwigę 

i Herberta, brata Georga oraz pokr. 
 

I Czwartek 07.01. 

16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++ matkę Cecylię, córkę Annę z ok. urodzin, ojca Alfonsa, teściów Jadwigę i Pawła, szwagra Henryka, 
swata Reinholda 

 

I Piątek 08.01. 

16:30 Różaniec 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o dalsze Boże bł. opiekę, zdrowie z ok. 57 r. ślubu 
Gerdy i Horsta oraz o Boże bł w rodzinach dzieci, za ++ z rodzin Schatton, Kniejski, Muc 

 

Sobota 09.01. 

  8:00 Za ++ matkę Franciszkę w r. śmierci, ojca Tadeusza, teściów Marię i Franciszka, ++ z rodzin Swoboda, 
Osiński, Krupka, i dusze w czyśćcu 

——–—————————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ matkę Jadwigę Bonk w r. śmierci, ojca Jerzego, rodziców Martę i Izydora Drzymała, teściów Balbi-
nę i Franciszka Bonk oraz pokr. 

 

Niedziela 10.01. Chrzest Pański 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ ojca i dziadka Alfreda w r. śmierci, dziadków i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 O radość życia wiecznego dla ++ Klausa Gepert w r. śmierci, żonę Łucję, ich rodziców i pokr. 

16:30 Nabożeństwo 

17:00 Za + męża i ojca Andrzeja Dzikowskiego w 2 r. śmierci, ++ z rodziny i pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

1 (1411) 03.01. – 10.01. 2021 r. 

Refleksja 

Dzisiejsze czytania mszalne pięknie rysują naszą relację z Bogiem. „Z mi-

łości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa 

Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej  

łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym” podkreśla św. Paweł. Natomiast 

św. Jan Ewangelista mówiąc o Słowie Wcielonym – Jezusie Chrystusie – 

wskazuje: „Wszystkim tym... którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali 

dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani  

z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili”. Zapewne nieraz 

widzieliśmy, jak dzieci chwalą się nawzajem przed sobą swoimi rodzica-

mi. Czasami nawet kłamią, dodając swojemu tacie lub swojej mamie zalet, 

talentów, możliwości, funkcji, zarobków. Czy my, którzy jesteśmy dziećmi 

Bożymi, bierzemy z nich przykład i „chwalimy” się przed całym światem, 

że naszym Ojcem jest sam Bóg? Czy dajemy świadectwo naszego wybra-

nia? Czy wykorzystujemy moc, którą otrzymaliśmy od Słowa Wcielone-

go? W drugą niedzielę po uroczystości Narodzenia Pańskiego, wkroczyw-

szy w nowy rok kalendarzowy, zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy 

się nad swoją godnością dziecka Bożego. Otrzymaliśmy ją w chwili przy-

jęcia sakramentu chrztu, gdy zostaliśmy „wszczepieni w Chrystusa”.  

Z każdą godnością związane są pewne obowiązki. Z każdą godnością łączą 

się także określone zachowania, konkretny styl życia. Chrześcijanin został 

wybrany przez Boga do wypełnienia misji na ziemi. Został postawiony  

w pewnym miejscu po to, aby inni mogli na niego patrzeć. Każdy chrześci-

janin jest w jakiś sposób wyróżniony. My, chrześcijanie wśród chrześcijan, 

katolicy wśród katolików, winniśmy konsekwentnie dawać świadectwo, że 

naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi. Tego oczekuje od nas świat. Tego 

oczekują od nas otaczający nas ludzie. Tego oczekuje od nas Bóg 

 

Sentencja: papież Franciszek - Czułem się wtedy jak kwadratowy kołek  
w okrągłej dziurze. 

 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 
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Jasełka - Grupa młodych Tatry-Lubiący ZAPRASZA wszystkich (mających wyobraźnię  
i dystans) na Jasełka. Będą do zobaczenia w Transmisji: w niedzielę 03 stycznia oraz w 
środę 06 stycznia o godzinie 19:33. 

 
Intencja Papieska: Aby nasza osobista relacja z Chrystusem Jezusem była ożywiana przez 
Słowo Boże i życie modlitwy. 

 

Czytania Mszalne: niedzielne – Rok B. Dni powszednie Rok I. 

 

8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny Rok św. Józefa z okazji 150. rocznicy 
ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego, który zakończy się  
8 grudnia 2021 r. 

 

Rok Święty Jakubowy w Santiago de Compostela, obchodzony jest w latach, w których 
dzień św. Jakuba Apostoła tj. 25 lipca przypada w niedzielę. A tak się dzieje w roku bieżą-
cym - 2021. Inauguracja nastąpiła przez otwarcie Drzwi Świętych. tzw. Drzwi Przebacze-
nia w Bazylice św. Jakuba w Santiago de Compostela. Rok Jubileuszowy to szczególny 
czas łaski. To czas liczniejszego i intensywniejszego pielgrzymowania po Drogach Jakubo-
wych – Camino. 

 

Rok poświęcony Rodzinie Amoris laetitia, który zostanie zainaugurowany podczas uroczy-
stości św. Józefa 19 marca 2021 r., a zakończy się obchodami X Światowego Spotkania 
Rodzin, które odbędzie się w Rzymie, w czerwcu 2022 r. 

 

Trwa Rok 100 rocznicy założenia sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. 

 

Kolęda: 04.01. 1 Maja, Kościuszki, Żeromskiego, Nowa, Topolowa,  

  Fabryczna, Brzozowa - 18:30 

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

 06.01. Odwiedziny i Błogosławieństwo rodzin naszej parafii (nowych domów,  
  mieszkań) w godzinach od 13:00 do 15:00. 

 

Nauczanie papieskie o Eucharystii: Dlaczego nie mielibyśmy pochwalić tych, którzy przy-

jąwszy pokarm Eucharystyczny, po oficjalnym zakończeniu zebrania wiernych, w serdecz-

nej zażyłości z Boskim Zbawicielem jakiś czas spędzają, nie tylko aby z Nim najczulej 

rozmawiać, lecz również aby Mu złożyć dzięki, oddać chwałę należną a przede wszystkim, 

by o pomoc prosić, by każdy oddalił z duszy swojej wszystko, co umniejsza skuteczność 

Sakramentu, aby wszyscy zrobili wszystko ze swej strony, by wspierać najbardziej bezpo-

średnio działanie Jezusa Chrystusa? 

 

Na wesoło: Lekcja religii. Katechetka opowiada o cudzie przemienienia przez Chrystusa 

wody w wino w Kanie Galilejskiej. Gdy skończyła, pyta dzieci: Co myśleli goście biorący 

udział w tym weselu, widząc cud? Wstaje mała dziewczynka i mówi: Wszyscy myśleli, że 

gdy oni będą urządzać wesele, to koniecznie muszą zaprosić Pana Jezusa. 

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 Nabożeństwo kolędowe o 16:30. O 19:33 Jasełka. Kolekta na cele diecezji. 

——————–—–————–——–————–—–—————————————— 

W środę uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. o 7:30, 10:00 i 17:00. O 16:30  
Nabożeństwo kolędowe. O 19:33 Jasełka. Kolekta na cele misji. Po każdej Mszy św.  
W salce będą jeszcze do nabycia „Soki z gór”. 

——————–—–————–——–————–—–—————————————— 

I czwartek miesiąca Msza św. o 17:00, o 16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia. 

——————–—–————–——–————–—–—————————————— 

I piątek Msza św. o 17:00, o 16:30 Różaniec  

——————–—–————–——–————–—–—————————————— 

W sobotę od 16:30 do 18:00 Nabożeństwo maryjne 

——————–—–————–——–————–—–—————————————— 

W przyszłą niedzielę Chrzest Pana Jezusa. Kolekta na cele parafii. 

——————–—–————–——–————–—–—————————————— 

Do sprzątania kościoła, w nadchodzącym tygodniu prosimy panie z ul. Szkolnej: Klaudia 
Koziol, Elżbieta Janoszka, Sabina Kiejnig. 

——————–—–————–——–————–—–—————————————— 

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

——————–—–————–——–————–—–—————————————— 

Zapowiedzi przedślubne: 1. Katarzyna Cukier Zawadzkie i Marcin Labus Kolonowskie 

——————–—–————–——–————–—–—————————————— 

Sprawy kancelaryjne można załatwiać po Mszy św. w poniedziałek 

——————–—–————–——–————–—–—————————————— 

„dwóch małych, biednych starszych panów” zrobiło sobie prezent pod choinkę (w niedzielę 
27.12. o godzinie 15:15) okradli i zniszczyli wszystkie skarbonki w kościele. Jako, że jest 
to już kolejna dewastacja skarbonek, nie ma sensu montować następnych. Dlatego propo-
nuję aby dalej zapalać płomień naszych Intencji przy Matce Bożej, Jezus ufam Tobie oraz 
krzyżu. Jednak wszystkie ofiary z tego zapalenia jak i składane na cele dobroczynne proszę 
wrzucać tylko do zbieranej w niedzielę kolekty lub wpłacać na konto parafii (z dopiskiem 
jaki jest cel ofiary). Nie może zły duch nas pokonać, aby zamknąć świątynię. W ostatnim 
czasie było też wiele napadów na plebanie w diecezji opolskiej. 

——————–—–————–——–————–—–—————————————— 

Opowiadanie 

Stary, szacowny mnich miał zwyczaj bawić się ze swoją oswojoną kuropatwą. Pewnego 

dnia przyszedł do niego myśliwy i zdziwił się, że tak uduchowiony człowiek może w taki 

sposób spędzać czas. Mógłby przecież w tym czasie uczynić wiele dobrego i pożyteczne-

go, pomyślał o nim. Spytał zatem: Po co trawisz swój czas na zabawie? Po co kierujesz 

swoją uwagę na jakieś tam bezużyteczne zwierzę? Mnich spojrzał na niego zdziwiony. 

Czemu łuk w twojej dłoni nie jest napięty? Nie wolno tego czynić - odrzekł myśliwy - Łuk 

straciłby swoją sprężystość, gdyby był zawsze napięty. Gdybym chciał później wypuścić 

strzałę, nie miałby na to wystarczającej siły. Mnich odpowiedział: Młody człowieku, tak 

jak ty dajesz swojemu łukowi chwile luzu, nie napinając go przez cały czas, tak musisz 

również sam siebie wciąż na nowo rozluźniać i odprężać. Dotyczy to każdego człowieka, 

mnie samego również. Jeśli nie będę się odprężał i po prostu bawił, wtedy nie starczy mi 

energii w czasie dużego napięcia, wtedy zabraknie mi jej do czynienia tego, co konieczne  

i wymagające wykorzystania wszystkich moich sił. 


