
 

 

 

Niedziela 14.11. XXXIII niedziela zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + ojca, dziadka Alfreda Muc w 1 r. śmierci 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do św. Karola Boromeusza za + ojca, dziadka Karola Pawlik w r. urodzin, ++ dziadków z obu stron, 
z rodzin Pawlik, Gawlik, Prukop i dusze w czyśćcu 

16:30 Nieszpory  

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. MBNP łaski i zdrowie w int. Stanisława 
Piłackiego z ok. 60 r. urodzin 

 

Poniedziałek 15.11. św. Alberta Wlk. bp. doktora, wsp. 

  7:00 Za ++ syna i ojca Andrzeja, męża Marcina, rodziców, brata, teściów, szwagra, wnuka, dusze  
w czyśćcu 

 

Wtorek 16.11.  

17:00 Za ++ męża Pawła Kwas, teściów Helenę i Henryka, szwagra Bernarda, szwagierkę Urszulę  
z mężem Janem Brol, ++ z rodzin Adamczyk, Wodarczyk 

 

Środa 17.11. św. Elżbiety węgierskiej, zakonnicy, wsp. 

17:00 Za ++ męża i ojca Alfreda z ok. urodzin, jego rodziców Marię i Jana, brata Wernera, teściów Gertru-
dę i Wilhelma, zięcia Pawła, ojca Eryka, szwagra Wiktora, Józefa, Bernarda, chrzestną Annę, rodzi-
ców Zofię Franciszka 

 

Czwartek 18.11. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy, męczennicy, wsp. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za + ojca i dziadka Jerzego Krupok w r. urodzin ++ z  pokr. 

 

Piątek 19.11. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie  

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. NSM łaski i zdrowie w int. Elżbiety z ok. 
90 r. urodzin, o Boże bł. i zdrowie w rodzinach syna i wnuka 

 

Sobota 20.11. św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, wsp. 

  8:00 O radość życia wiecznego dla ++ Pawła Zuber, Mariolę Lipok, Franciszka Luczyk, rodziców Annę  
i Ottona, rodzeństwo, szwagrów, szwagierki, z rodziny z obu stron 

14:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. MBNP łaski i zdrowie w int. Sebastiana 
Bobek z ok. 50 r. urodzin 

16:00 - 18:00 Adoracja 

18:00 1. Za ++ rodziców, teściów oraz Elżbietę, Weronikę, Piotra 

 2. Za + Mirosława Drąg - zam. od Marcina Świerc 

 

Niedziela 21.11. Chrystusa Króla 

  7:00 Różaniec 

  7:30 1. Za ++ rodziców Franciszka, Franciszkę, braci Alfreda, Leopolda, bratową Gertrudę, dziadków i 
pokr. 

 2. Za ++ Gerharda Garbas jego rodziców, Adolfa i Marka Koźlik, siostrę Helenę Ilzę i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 1. W int. ks. Piotra, s. Jurandy z podz. za posługę, dodanie sił i nadziei w czasie pandemii o cierpli-
wość i wytrwałość dla nich - zam. od rodziny z Niemiec 

 2. Za ++ męża Engelberta w r. urodzin, jego rodziców Annę i Wiktora, teściów Małgorzatę i Fran-
ciszka, siostrę Urszulę, 3 barci, szwagra Jana, Gerarda, bratową Jadwigę i pokr. 

 3. W int. parafian 

16:30 Nabożeństwo 

17:00 1. Za + ojca Piotra, ++ dziadków 

 2. Za + Gertrudę Góra w miesiąc po śmierci 

od 14.11. do 21.11. 2021 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

42 (1452) 14.11.–21.11.2021 r. 

CAMINO - Najważniejszy jest Człowiek” - nowa książka o Drodze św. Jakuba pojawi 
się i będzie dostępna od niedzieli 28 listopada. Fragmenty książki oraz refleksje i opi-
nie różnych osób na temat dwóch poprzednich książek - na stronie www. parafii  
w zakładce: Portugalia 2023.Proszę podziel się informacją o kolejnej książce z inny-
mi. Proszę o promowanie i popularyzację (Reklamę). 

 
Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) oraz Parafialnej Rady Ekono-
micznej (PRE): Dekretem Biskupa Opolskiego zarządza się wybory tych gremiów  
w całej diecezji. PRD będzie zajmowała się zadaniami związanymi z duszpaster-
stwem. PRE zadaniami gospodarczymi i ekonomicznymi. Kandydatami do PRD i PRE 
mogą być pełnoletni katolicy, autentycznie religijni, zaangażowani w życie parafii, 
cieszący się dobrą opinią. Nie oznacza to, że członkiem Rady ma być osoba z „ pierw-
szej ławki”. Ważnym zadaniem PRD jest przekazywanie parafii gdy następuje zmiana 
proboszcza oraz zaangażowanie w takich sytuacjach, jak mieliśmy to do czynienia,  
w ostatnim czasie pandemii i remontów. Wtedy jest to sprawdzian członków PRD. 
Kiedy nie tylko czekają na wytyczne, zaproszenie ale sami podejmują inicjatywę spo-
tkań, pomocy, nawet przez zwykłe słowa „księże wiemy, że czas jest trudny, ale na 
nas ksiądz może liczyć. Jesteśmy.” Gorzej jak w takim czasie PRD schodzi do 
„podziemia” i jest zamiast kreatorem życia parafii, kibicem i obserwatorem. Wybieraj-
my do nowych Rad „zawodników”, którzy może się pomylą ale mają swoje zdanie, 
angażują się. „Kibiców” w tych czasach jest dużo i do PRD ich nie potrzeba. Kadencja 
Rady trwa 5 lat, chyba, że nowy proboszcz zarządzi inaczej. W naszej parafii wybie-
rzemy czterech członków, natomiast czterech wybierze proboszcz, jednego dobierze 
PRD na pierwszym zebraniu. Z tego grona lub spoza PRD, ksiądz proboszcz powoła 
PRE. Terminy: 28 listopada przynosimy na kartce wypisaną 1 osobę którą proponuje-
my do PRD. W wyborach uczestniczy każdy kto ukończył 18 rok życia. Prośba aby 
każdy zaangażował się i kartkę z wypisanym jednym kandydatem przyniósł. 05 grud-
nia ogłoszenie wyników. 19 grudnia zaprzysiężenie i pierwsze spotkanie PRD. 

 
W wejściu do kościoła (przedsionku) pojawiła się skarbonka. Będzie to jedyna skar-
bonka w świątyni. Można wrzucać do niej wszelkie ofiary: z zapalanych świec przy 
obrazie Jezu ufam Tobie, przy figurze Matki Bożej, przy krzyżu. Można wrzucać ofia-
ry św. Antoniego i na wszelkie cele dobroczynne. Bóg zapłać za ofiary! 

Przy chrzcielnicy jest naczynie z wodą świeconą, można nabierać wodę i w naszych 
domach praktykować obrzęd pokropienia czy też znaku krzyża wodą świeconą. 
 

W niedzielę 21.11. w sali OSP Kolonowskie od 8:00 do 12:00 zostanie zorganizowany 
mobilny punkt szczepień przeciwko covid. 

 
www.parafia-kolonowskie.pl 

tel: 77 4611167 
e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl 

konto: BS o. Kolonowskie 

28 8909 1016 20CAMINO - Naj-

mailto:parafia.kolonowskie@wp.pl


Opowiadanie 
Pewien mistrz uczył, że nie można żyć bez ideałów, celu, marzeń. Aby wytłu-
maczyć nieustraszonemu młodzieńcowi niezbędność ideałów, wskazał mu błę-
kitną linię horyzontu. Tam masz dojść, to twój cel! Młodzieniec szedł szybkim 
krokiem. Dotarł do pierwszych wzgórz, ale błękitna linia przesunęła się na 
górski łańcuch. Młodzieniec ruszył w dalszą drogę, ale błękitna linia była już 
za górami, na końcu rozległej niziny. Rozczarowany wrócił do mistrza. Gdy 
robię dziesięć kroków, horyzont także przesuwa się do dziesięć kroków. Jak 
długo bym nie szedł, nigdy do niego nie dojdę! Tak, tak właśnie jest! - Po co 
zatem ideały? Właśnie po to, aby cały czas iść. Kiedy rzeka przestaje płynąć, 
staje się bagnem. Podobnie dzieje się z człowiekiem. 

 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym 
Pośród problemów, zawodów i nadziei, odejść i powrotów naszych czasów, 
Kościół pozostaje wierny tajemnicy swoich narodzin. Chociaż jest faktem  
historycznym, że Kościół wyszedł z Wieczernika w dniu Pięćdziesiątnicy, to 
równocześnie można powiedzieć, że nigdy go nie opuścił. W sensie ducho-
wym wydarzenia Zielonych Świąt nie można zaliczać tylko do przeszłości: 
Kościół jest zawsze obecny w Wieczerniku i nosi go w sercu. Trwa na modli-
twie, podobnie jak trwali na modlitwie Apostołowie wraz z Maryją, Matką 
Chrystusa oraz tymi, którzy stanowili w, Jerozolimie pierwszy zalążek wspól-
noty chrześcijańskiej i modląc się oczekiwali przyjścia Ducha Świętego. 
 

Na wesoło 
* Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjantów itp. 
Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem. Czy dlatego Jasiu, że roz-
nosi prezenty? - pyta nauczycielka. - Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. 
* Pani pyta Jasia: Jakie masz hobby? - A co to jest? - Hobby to coś, co lubisz 
najbardziej.  Aaa, to zupa grzybowa. 
* Pewien młody brat, który był zapominalski, został posłany przez swego 
przełożonego do Aleksandrii. Idź do Erystosa, sprzedawcy leków, i poproś, by 
sprzedał ci kilogram pamięci. Po kilku dniach młodzieniec wrócił z pustymi 
rękoma. Abba, sprzedawcy leków zabrakło już pamięci. Ale prosił, by ci po-
wiedzieć, że ma dla ciebie dziesięć kilo cierpliwości. 
* Młody tygrys po raz pierwszy w życiu bierze udział w cyrkowym pokazie 
tresury. Zaciekawiony pyta matkę: Kto tam siedzi? To są widzowie. Ale ich 
nie musisz się bać, przecież widzisz, że wszyscy są za kratami. 

 
Strona www. od początku istnienia licznik odnotował ponad milion odsłon. 
Natomiast od początku nadawania wirtualnej transmisji obserwowało Nas „na 
żywo” ponad 250 tysięcy razy. W zakładce Galeria do zobaczenia nowe zdję-
cia. 

 

Dziś kolekta na cele parafii. 

——————————–———–—–—————–——–———————— 

W środę Msza św. szkolna o 17:00. 

——————————–———–—–—————–——–———————— 

W piątek o 18:00 w salce spotkanie rodziców dzieci I komunijnych. 

——————————–———–—–—————–——–———————— 

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

——————————–———–—–—————–——–———————— 

W przyszłą niedzielę gościem w naszej parafii  będzie ks. Jacek Krzemień z Wspól-
noty Chleb Życia s. Chmielewskiej. Kolekta będzie przeznaczona na cele Wspólno-
ty. O 16:30 Nabożeństwo w int. potrzebujących, uzależnionych, ubogich. 

——————————–———–—–—————–——–———————— 

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu - Bóg za-
płać. W tym tygodniu prośba do pań z ul. ks. Czerwionki: Maria Poloczek, Małgo-
rzata Kubik, Monika Jastrzembski, Katarzyna Poszała. 

——————————–———–—–—————–——–———————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

——————————–———–—–—————–——–———————— 

Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary. Dziękuję za ofiary z racji wypomi-
nek (zostają one w całości przekazane na cele charytatywne naszej parafii). 

——————————–———–—–—————–——–———————— 

W sobotę 20.11. w Opolu spotkanie młodych ze szkół średnich i studentów „Ławka 
ŚDM”. Zapisy na stronie lawka.org (chętni proszę zgłosić się u też ks. Piotra). 

——————————–———–—–—————–——–———————— 

Adwent Camino: 

Po Uroczystości Wszystkich Świętych pojawiają się w święta Bożego Narodzenia. 
Pojawiają się w przestrzeni publicznej, dekoracjach, jarmarkach, sklepach, rekla-
mach, ofertach. Broń się! Jest jeszcze czas! Nie zapraszaj ich do Twego domu i do 
Siebie. Na Boże Narodzenie oczekujemy w pięknym czasie Adwentu. Najpierw 
przeżyjmy dobrze ten czas. Pomyśl już dziś, jak przygotować się do przyjęcia Jezu-
sa w swoim sercu i domu. Niech Adwent będzie przede wszystkim, tak bardzo po-
trzebnym dziś czasem dla rodziny. Niech będzie zatrzymaniem się nad sobą, swoim 
życiem. Czasem radości i wzmocnienia wiary i miłości. Podziel się swoimi pomy-
słami przeżywania tego czasu w rodzinie i indywidualnie. Moje Zaproszenia: na 
Msze św. Roratnie, które są nie tyko dla dzieci. Na Msze św w każdą niedzielę.  
W każdą niedzielę Adwentu podczas Nabożeństwa o 16:00 będzie specjalna modli-
twa i błogosławieństwo dla różnych grup osób. I niedziela – małżonkowie. II nie-
dziela – młodzi. III niedziela – wszyscy, którzy podejmują pielgrzymowanie piesze, 
autokarowe. IV niedziela – chorzy, seniorzy, samotni. W I niedzielę Adwentu, 28 
listopada, rozpocznie się spotkanie z książką „Camino Człowiek jest najważniej-
szy”. Będzie ją można nabywać po każdej Mszy św. Po południu od 14:00 do 16:00 
w salce będzie Spotkanie z ludźmi o których książka jest i którzy ją tworzyli. Bę-
dzie można przyjść, usiąść, wypić kawę, porozmawiać, popytać, po prostu Spotkać 
się. 


