
Porządek Nabożeństw 

od 17.01.  do 24.01. 2021r. 

 

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 

 - Do św. Rodziny z prośbą o łaski NSPJ, opiekę Maryi, św. Józefa dla ks. Piotra, który 
prowadzi nas w czasie pandemii oraz o Boże bł. dla tych, którzy go wspomagają - zam. od 
grupy Margaretka (w Opolu) 

16:30 Nabożeństwo 

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

 

Poniedziałek 18.01.  

17:00 Za + Krystynę Konieczko w miesiąc po śmierci 

 - Za ++ Gertrudę Smandzich i Magdalenę Kampa - zam. do sąsiada Marcina (w Opolu) 

 

Wtorek 19.01. 

17:00 Za + Zygmunta Dudek - zam. od sąsiadów 
 

Środa 20.01.  

17:00 Za ++ matkę Elfrydę, rodziców Anastazję i Roberta, 3 braci Herberta, Alojza, Wiktora, 
teścia Józefa, ++ z rodzin Smieskol, Konieczny 

 

Czwartek 21.01. św. Agnieszki, dziewicy, męczennicy, wsp. 

16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za + Teresę z ok. urodzin ++ rodziców 

 

Piątek 22.01. 

16:30 Różaniec 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. NSM o dalsze Boże bł. opiekę, zdrowie dla 
Jerzego z ok. 90 r. urodzin 

 

Sobota 23.01. 

  8:00 Za + żonę i matkę Hildegardę Czupała w 5 r. śmierci 

——–—————————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o dalsze Boże bł. opiekę, zdrowie dla 
Piotra z ok. 60 r. urodzin 

 

Niedziela 24.01. III zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + matkę i babcię Łucję Gepert w 1 r. śmierci 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ męża i ojca Jana w r. śmierci, jego rodziców Martę i Jana, braci Józefa, Franciszka, 
Karola, rodziców Krystynę i Wilhelma oraz pokr. 

16:30 Nabożeństwo 

17:00 O radość wieczną dla ++ rodziców w r. ich śmierci oraz dla Elżbiety 

19:30 Koncert kolęd i Rozmowa 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

3 (1413) 17.01. – 24.01. 2021 r. 

Rok św. Jakuba Apostoła 

Ojcze Święty, 
Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański i Przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski, ze czcią prosi o udzielenie odpustu zupełnego 
pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia euchary-
styczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Waszej Świątobliwości) wiernym, 
którzy w duchowej łączności z Jubileuszem Compostelli, od dnia 31.12.2020 
r. aż do dnia 31.12.2021 r. w Roku Świętym Jakubowym, odrywając się  
w duchu od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawiedzą w formie 
pielgrzymki którykolwiek z 48 kościołów stacyjnych, wymienionych  
w wykazie przesłanym do Penitencjarii Apostolskiej i pobożnie wezmą tam 
udział w obchodach jubileuszowych, lub przynajmniej przez odpowiednio 
długi czas pozostaną na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pań-
ską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny  
i Świętego Jakuba Większego, Apostoła. 

Penitencjaria Apostolska z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka chętnie 
udziela łaski zgodnie z prośbami na cały Rok Święty Jakubowy, zgodnie  
z załączonym wykazem. Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, 
którzy z ważnej przyczyny nie mogą opuścić domu, mogą w równym stopniu 
uzyskać odpust zupełny, wzbudziwszy w sobie niechęć wobec jakiegokol-
wiek grzechu oraz intencję wypełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, 
trzech zwyczajnych warunków, jeśli przed jakimkolwiek obrazem Świętego 
będą się łączyć duchowo z obchodami jubileuszowymi, poleciwszy miłosier-
dziu Bożemu swoje modlitwy, cierpienia lub niedogodności własnego życia. 
Dlatego więc, aby dostęp do łaski Bożej, udzielanej mocą władzy kluczy  
Kościoła, okazał się łatwiejszy przez duszpasterską miłość, Penitencjaria 
usilnie prosi, aby kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia do przyjmo-
wania spowiedzi, ochoczo i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu  
sakramentu pokuty. 

Mauro kardynał Piacenza, Penitencjarz ks. Krzysztof Nykiel 
 
Cały rok 2021 w Kościele powszechnym przeżywamy jako Jubileuszowy 
Rok Jakubowy. W Santiago de Compostella, a także w wybranych kościołach 
stacyjnych na całym świecie, czciciele św. Jakuba będą mogli zyskiwać  
odpust zupełny.  

 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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Zgodnie z decyzją Penitencjarii Apostolskiej na terenie diecezji opolskiej 
kościoły stacyjne to: Bazylika Mniejsza św. Jakuba i Agnieszki w Nysie, 
kościół św. Jakuba w Raciborzu (filia), kościół św. Jakuba w Skorogoszczy. 
Jubileuszowy Roku to czas szczególnej łaski dla tych, którzy wyruszą na 
szlak Camino. Przejdą odcinek, odcinki, dni, tygodnie a może i miesiące na 
szlaku św. Jakuba. Życzę wam i sobie, aby marzenia i plany Camino  
w 2021 roku wszystkim spełniały się. Buen Camino! 
 
Książki: 
Zostaną wkrótce dodrukowane książki, ks. Piotra Bekierza, które ukazały 
się w 2016 roku: I część  „Camino Różne Drogi” 
 II część „ Camino Nowe Drogi”.  
 
W kancelarii i zakrystii do nabycia jest książka papieża Franciszka  
„ Powróćmy do Marzeń – droga ku lepszej przyszłości”. Cena 25 zł. 
 
Radio Doxa 
Informuję, że w Roku Jakubowym w Radiu będą nadawane audycje na  
temat Camino. W każdą niedzielę o godzinie 15:45 audycja „Drogi Jakubo-
we”. Przez kilka najbliższych niedziel gościem audycji będzie ks. Piotr. 
W najbliższym tygodniu od poniedziałku do piątku (18 - 22.01.) w audy-
cjach „Z wiarą szukam” o godzinie 10:15 gościem audycji będzie  
ks. Piotr. 
 
Sentencja: papież Franciszek - To co nas ratuje to Spotkanie. Tylko twarz 
drugiego człowieka jest w stanie obudzić w Nas to co najlepsze. 
 
Opowiadanie 
Na kartach starej książki znalezionej w klasztornej bibliotece dwaj mnisi 
przeczytali, że gdzieś na krańcach świata istnieje miejsce, w którym niebo 
styka się z ziemią. Zdecydowali się wyruszyć na poszukiwania tego miejsca 
oraz przyrzekli sobie, że nie powrócą, zanim go nie odnajdą. Przemierzyli 
cały świat, stawiali czoła wielu niebezpieczeństwom, znosili wszelkie trudy 
i wyrzeczenia, jakich wymaga pielgrzymka, byli narażeni na przeróżne  
pokusy, które mogły oddalić ich od wyznaczonego celu. Pokonali jednak 
wszystkie przeciwności. Wiedzieli, że w miejscu, którego szukają, zastaną 
drzwi: wystarczy do nich zapukać, by stanąć twarzą w twarz  
z Bogiem. Znaleźli drzwi. Nie tracąc czasu, z drżącym sercem, zastukali. 
Drzwi powoli otworzyły się. Zatrwożeni mnisi weszli i... znaleźli się we 
własnej celi, w swoim klasztorze. 

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 kolekta na cele parafii. O 16:30 Nabożeństwo. 

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

W środę o 16:00 w salce spotkanie dzieci I Komunijnych oraz jednego z rodziców. 

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

W sobotę od 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

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

Przyszła Niedziela Słowa Bożego. Kolekta na ubezpieczenie obiektów parafialnych  
w 2021 roku. O 19:30 Rozmowa i Koncert kolęd. 

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

Do sprzątania kościoła, w nadchodzącym tygodniu prosimy panie z ul. Szkolnej:  
Maria, Konieczna Irena Krasucka, Mariola Chudy. 

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

Koncerty kolęd w naszym kościele, które będzie można zobaczyć w Transmisji inter-
netowej: 

* Niedziela 24.012. o godzinie 19:30. Będzie rozmowa dziadka z wnuczkami  
(z Jasełek), oparta głównie na nowej książce papieża Franciszka „Powróćmy do  
Marzeń” oraz Kolędy i Pastorałki w wykonaniu s. Jurandy i p. Anny. 

* Niedziela 31.01. o godzinie 19:30. Kolędy i Pastorałki w wykonaniu p. Karoliny  
i ks. Daniela Nowaka. Przeplatane tekstami o tajemnicy Bożego Narodzenia. 

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

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

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

Do nabycia na stoliku Gość Niedzielny, filmy CD. W zakrystii książki papieża  

Franciszka oraz Droga do nieba. 

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

Zapowiedzi przedślubne: 3. Katarzyna Cukier Zawadzkie i Marcin Labus Kolonowskie 

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

Ruszyły wstępne, przygotowawcze prace oraz projekty wymiany systemu grzewczego 
w naszej świątyni. 

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

św. Jan Paweł II o rodzinie: Małżeństwo i rodzina chrześcijańska budują Kościół.  

W rodzinie bowiem osoba ludzka nie tylko rodzi się i stopniowo, poprzez wychowa-

nie, wprowadzana jest we wspólnotę ludzką, ale także poprzez odrodzenie chrzcielne  

i wychowanie w wierze wprowadzana jest w rodzinę Bożą, jaką jest Kościół. Do na-

szych parafii czasami przyjeżdżają w niedziele księża, prosząc o materialne wsparcie 

dla budującego się kościoła. Mamy wtedy okazję poczuć się choć trochę odpowiedzial-

ni za konkretną świątynię i co za tym idzie wspólnotę, która będzie się tam gromadziła. 

Wyobraźmy sobie małżonków, który wychodzą w niedzielę na ambonę i proszą  

o wsparcie ich małżeństwa i rodziny. Byłby to raczej oryginalny widok. Troszczmy 

się, aby obok kościołów budowanych z cegły, kamienia, drewna, szkła i betonu, rów-

nie ważne, albo o wiele ważniejsze były Kościoły domowe budowane na wzajemnej 

miłości, służbie, uczciwości i wierności. 


