
Porządek Nabożeństw 

od 10.01.  do 17.01. 2021r. 

 

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. 

 

Poniedziałek 11.01.  

17:00 Za + Magdalenę Kampa w miesiąc po śmierci 

 

Wtorek 12.01. 

17:00 W polecanych Intencjach 

 

Środa 13.01.  

17:00 Za ++ ojców Pawła Kandora i Piotra Drzyzga w r. śmierci, matki Elżbietę i Paulinę,  
siostrę Elżbietę, szwagra Rajmunda, siostrę Marię Rogera, dziadków Kandora,  
Drzyzga, Zyzik 

 

Czwartek 14.01. 

16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za + syna i brata Dariusza Schatton w 1 r. śmierci 

 

Piątek 15.01. 

16:30 Różaniec 

17:00 Za ++ ojca Ernesta, teściów Waltra i Krystynę, babcię Gertrudę, dziadków, kuzyna Jana, 
kuzynkę Irenę, pokr z obu stron 

 

Sobota 16.01. 

  8:00 Z podz. za otrzymane łaski dar życia rodzinnego z prośbą za wst. NSM o dalsze Boże  
bł. opiekę, zdrowie dla Marii i Wernera Machnik z ok. 55 r. ślubu o Boże bł. w całej  
Rodzinie 

——–—————————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Z okazji 25 lecia istnienia firmy PBM System  z podziękowaniem za wszelkie otrzymane 
dobro, prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę, łaski i zdrowie dla wszystkich 
zarządzających oraz pracowników ich rodzin, o bezpieczeństwo w pracy oraz za zmar-
łych 

 

Niedziela 17.01. II zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Alfreda Muc - zam. od sąsiadów 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Gertrudę Wichula w 1 r. śmierci 

16:30  Nabożeństwo 

17:00 Za + męża i ojca, dziadka Ludwika Lenart w r. śmierci, rodziców i krewnych 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

2 (1412) 10.01. – 17.01. 2021 r. 

Refleksja 
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od nie-
go…. Jezus rozpoczyna swoją działalność publiczną wchodząc do rzeki 
Jordan, aby otrzymać od Jana chrzest pokuty i nawrócenia. W ten sposób 
ma miejsce coś, co w naszych oczach może się zdawać paradoksalne. Czy 
Jezus potrzebuje pokuty i nawrócenia? Z pewnością nie. A jednak to Ten, 
który jest bez grzechu, staje między grzesznikami, żeby się ochrzcić, aby 
dokonać tego gestu pokuty. Święty Boży łączy się z tymi, którzy uznają 
siebie za potrzebujących przebaczenia i proszą Boga o dar nawrócenia, to 
znaczy łaskę powrotu do Niego całym sercem, aby należeć do Niego cał-
kowicie. Jezus chce stanąć po stronie grzeszników, stając się z nimi soli-
darnym, wyrażając bliskość Boga. Jezus ukazuje swoją solidarność z nami, 
z naszym wysiłkiem nawrócenia, aby porzucić nasz egoizm, oderwać się 
od naszych grzechów, żeby nam powiedzieć, że jeśli przyjmiemy Go  
w naszym życiu, On może nas podnieść i doprowadzić ku wyżynom Boga 
Ojca. Ta solidarność Jezusa nie jest jedynie wysiłkiem umysłu i woli.  
Jezus naprawdę zanurzył się w naszej ludzkiej kondycji, żył nią dogłębnie, 
z wyjątkiem grzechu i może zrozumieć jej słabość i kruchość. Dlatego  
porusza Go współczucie, wybiera, by „cierpieć wraz” z ludźmi, by stać się 
wraz z nimi pokutującym. Dzieło Boga, którego pragnie dokonać Jezus to 
Boża misja leczenia zranionych i uzdrowienia chorych, aby wziąć na siebie 
grzech świata. 

 
Sentencje: papież Franciszek - * Ty bądź przeciwciałem na wirusa zła, 
kłótni, zniechęcenia… 

* Głos Boga otwiera twoje horyzonty, podczas gdy wróg przygniata cię do 
ściany. Tam gdzie dobry duch daje nadzieję, zły duch sieje podejrzliwość, 
niepokój i wskazywania palcem… 
* Czas próby to zawsze czas odróżniania ścieżek dobra, które prowadzą ku 
przyszłości, od innych ścieżek, które prowadzą donikąd lub wstecz. 

* Doroteusz - Podejrzenia i przypuszczenia są pełne złośliwości i nigdy nie 
pozostawiają duszy w spokoju. 

* Przysłowie - Nie zmienia się koni podczas przeprawy przez rzekę. 

 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


Opowiadanie 

Nazywał się Fleming i był biednym szkockim farmerem. Pewnego dnia, gdy ciężko 
pracował w polu usłyszał wołanie o pomoc dobiegające z pobliskich bagien. Pobiegł 
tam i znalazł przestraszonego chłopca, którego uratował od śmierci. Następnego 
dnia przed dom farmera zajechał powóz, z którego wysiadł elegancki gentleman, 
który przedstawił się jako ojciec uratowanego chłopca. Powiedział do farmera, że 
chce mu zapłacić za uratowanie syna. Farmer odrzekł ,ze zapłaty nie przyjmie gdyż 
uratował chłopca nie dla pieniędzy. W tym momencie do domu wszedł syn farmera 
Alexander. Czy to twój syn? - zapytał gentelman. Tak to mój syn - odrzekł dumnie. 
Mam ofertę dla ciebie. Opłacę naukę dla twojego syna tak, aby zdobył to samo wy-
kształcenie jak mój syn. I jeśli chłopak jest taki jak jego ojciec nie zmarnuje okazji  
i obaj będziemy z niego dumni. I tak się stało. Syn farmera ukończył najlepsze szko-
ły i stal się znany na całym świecie jako sir Alexander Fleming, odkrywca penicyli-
ny. Wiele lat później zachorował ten sam chłopiec, który został uratowany z bagien 
zachorował na zapalenie płuc. Jego życie uratowała penicylina. Nazywał się Winston 
Churchill 

 

Na wesoło 

Przechwala się trzech myśliwych. Jak byłem w Afryce, to polowałem na lwy! – za-
czyna pierwszy. A ja byłem na Alasce i polowałem na łosie! – dodaje drugi. Hmm, 
kochani, a ja byłem w Norwegii – mówi trzeci. I co?! Fiordy widziałeś? Fiordy? 
Fiordy to mi z ręki jadły. 

 

Jaskółka do jaskółki: Będzie deszcz. Skąd wiesz? Ludzie się na nas patrzą. 

 

Stara góralka ogląda transmisję biegu maratońskiego. Kręci jednak głową i pyta 
wnuczka: Po co oni tak biegną? Pirsy dostanie złoty medal babciu. To po co biegnie 
reszta? 

 

Mąż wybrał się z żoną do dentysty. W gabinecie pyta: A ile pan doktor bierze za 
usunięcie zęba? Ze znieczuleniem, czy bez? Bez! Gratuluję jest pan bardzo dzielny. 
Mężczyzna zwraca się do żony: No kochanie to siadaj na fotelu! 

 

Syn zwraca się do ojca:  Tatusiu zaoszczędziłem trochę pieniędzy. To świetnie!  
A w jaki sposób? W zeszłym miesiącu powiedział tato, że zabierze mnie do kina. 

 

Tata pyta Jasia: Dlaczego chcesz, aby Dzieciątko przyniosło ci dwa komplety kolej-
ki elektrycznej? Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu. 

 

Lekcja katechizmu. Ksiądz pyta: Czy możecie mi powiedzieć, jak długo Adam  
i Ewa przebywali w raju? Tak, proszę księdza – odpowiada mały Jasio, syn ogrodni-
ka. Mniej więcej do połowy września. A to dlaczego? – pyta zaciekawiony ksiądz. 
Bo przedtem jabłka nie są jeszcze dojrzałe. 

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 Chrztu Pana Jezusa. Kolekta na cele parafii. Nabożeństwo kolędowe  
o 16:30. 

——————–—–————–——–—–—–—————————————— 

Ten rok przeżywany jako 100 lecie od założenia sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. 
12 dnia każdego miesiąca będziemy chcieli to wydarzenie modlitewnie przeżyć.  

O 17:00 będzie Msza św. Można do koszyczka z tyłu kościoła przynosić Intencje  
modlitewne lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres parafii. Podczas Mszy św. 
będzie słowo głoszone przez siostry oraz intencje modlitewne będą czytane. We wto-
rek o 17:00 pierwsza Msza św. 

W środę Spotkania: o 15:00 młodych z klasy VIII, którzy przygotowują się do Sakra-
mentu Bierzmowania. O 16:00 dzieci z klasy III, które przygotowują się do I Komunii 
św. 

——————–—–————–——–—–—–—————————————— 

W sobotę od 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

——————–—–————–——–—–—–—————————————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. 

——————–—–————–——–—–—–—————————————— 

Do sprzątania kościoła, w nadchodzącym tygodniu prosimy panie z ul. Szkolnej:  

Iwona Henel, Dorota Front, Justyna Sowiak. 

——————–—–————–——–—–—–—————————————— 

Bóg zapłać za wszelkie dobro, składane ofiary, wykonane prace. Za składane ofiary  
w kościele, kancelarii oraz wpłacane na konto parafialne. 

Dziękuje bardzo za obecność na „wirtualnych Jasełkach” oraz za żywą i liczną reak-
cję. Bóg zapłać za Waszą Obecność na Mszach św. kolędowych. Za modlitewne sku-
pienie oraz spotkanie i modlitwę w domach. Serdeczne podziękowanie za złożone 
wszelkie ofiary kolędowe. 

——————–—–————–——–—–—–—————————————— 

Do nabycia Gość Niedzielny. W przyszłą niedzielę będzie możliwość zakupu książki 

papieża Franciszka „Powróćmy do Marzeń”. 

——————–—–————–——–—–—–—————————————— 

Zapowiedzi przedślubne: 2. Katarzyna Cukier Zawadzkie i Marcin Labus Kolonow-

skie 

——————–—–————–——–—–—–—————————————— 

Jan Paweł II o rodzinie: Stając się rodzicami, małżonkowie otrzymują od Boga dar 

nowej odpowiedzialności. Ich miłość rodzicielska ma się stać dla dzieci widzialnym 

znakiem tej samej miłości Boga, od której bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie  

i na ziemi”. Słowo „odpowiedzialność” kojarzy nam się często z ciężarem. Będąc  

odpowiedzialnym muszę coś, albo kogoś unieść. Nie trzeba wielkiego namysłu, aby 

uznać, że bycie rodzicem wiąże się z takim „dźwiganiem”: nieprzespane noce, wizyty 

u lekarza, troska o to, aby niczego dziecku nie brakowało, łączenie czułości ze sta-

nowczością itd. Ta odpowiedzialność ma głęboki sens, bo dziecko łatwiej uwierzy  

w dobroć Boga, widząc na co dzień dobroć rodziców. 


