
 

 

 

Niedziela 12.12. III Adwentu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 W int. całej parafii i wszystkich parafian - z ok. 100 lecia sióstr karmelitanek 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ ojca Alfreda Muc w r. urodzin, matkę Ingeburgę, dziadków Martę, Waleskę,  
Wincentego, Teodora 

16:00 Nabożeństwo i Błogosławieństwo  

17:00 Za ++ ojca Jana Wieczorek, Krystynę i Ernesta Mocny, pokr. Baron, Wieczorek 
 

Poniedziałek 13.12. św. Łucji, dziewicy, męczennicy, wsp. 

17:00 1. Za + Małgorzatę Kampa w 1 r. śmierci 

 2. Za + Eryka Pawlik w miesiąc po śmierci 

 

Wtorek 14.12. św. Jana od Krzyża, prezbitera, doktora, wsp. 

12:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. opiekę, zdrowie 
dla Edeltraudy Feliks z ok. 80 r. urodzin, o Boże bł. w rodzinach dzieci 

17:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ Marię, Adelajdę, ojca Leonarda, dziadków, ++ z rodzin Bud-
nik, Machnik 

 

Środa 15.12.  

17:00 Za ++ rodziców Marię i Franciszka Mańczyk, siostry Adelę i Elżbietę, ++ pokr. Bąk, Mań-
czyk 

 

Czwartek 16.12. 

  5:15 ………………………………………. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za + męża, ojca, dziadka, pradziadka Huberta w 80 r. urodzin 

 

 Piątek 17.12. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie  

17:00 Za ++ matkę Jadwigę w r. śmierci, ojca Pawła, siostrę Irenę, teściów Jana i Stanisławę oraz 
pokr. 

 

Sobota 18.12.  

  8:00 Za + teściową Krystynę w 1 r. śmierci 

16:00 - 18:00 Adoracja  

18:00 Za ++ rodziców Józefa, Wiktorię, Johannę Kruk, siostrę Anielę Koik, rodziców Gertrudę  
i Leona Badura, szwagierkę Elżbietę, szwagrów Eryka, Ernesta, ++ z pokr. Kruk, Badura, 
Lubojański, Wieczorek 

 

Niedziela 19.12. IV Adwentu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ ojca Franciszka w r. śmierci, matkę Różę, rodziców Urszule i Jerzego, ks. Jerzego oraz 
pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za dar życia dla Grażyny i Krzysztofa, z prośbą o Boże bł. wst., MBNP i św. Józefa, 
łaski i zdrowie 

16:00 Nabożeństwo i Błogosławieństwo  

17:00 1. Za + męża Czesława w 2 r. śmierci, ++ z rodzin Mirek, Mąka, Wiśniewski 

 2. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. o światło Ducha św. za wst. NSM  
o dalsze bł. opiekę, zdrowie dla Daniela Demarczyk z ok. 18 r. urodzin 

od 12.12. do 19.12. 2021 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

46 (1456) 12.12.–19.12.2021 r. 

Trzy książki o Camino, również nową, pt. „Camino Najważniejszy jest Człowiek” 
można nabywać w zakrystii i kancelarii, na Allegro oraz pisząc na adres 
ks.pb@interia.pl. Cena nowej 15 zł. starszych 10 zł. zestaw 3 książek – 30 zł.  Jak się 
spodoba, można polecać znajomym, można sprawić prezent świąteczny.  

Dziękuję za zakup książek, lekturę, życzliwość i recenzje. 

 

Przez cały Adwent z przodu kościoła stoi skarbonka „Ofiara - Charytatywne Dzieła 
Adwentowe”. Z zebranych ofiar 70% przeznaczamy na pomoc dla pani Ireny Wodar-
czyk i jej niepełnosprawnego syna Piotra. Oni do różnych miejsc m.in. na rehabilita-
cję dojeżdżają swoim starym, psującym się małym autkiem. Zbieramy na nowszy, 
większy samochód. 30% ofiar zostanie przeznaczonych na pomoc innym osobom. 
Każdy może pomóc Piotrowi lub innym osobom bezpośrednio ofiarując pomoc. 

Trwa możliwość zapełnienia „swoim sercem” pustego miejsca i talerza przy swoim 
rodzinnym wigilijnym stole. Siostra Aldona wraz z  osobami z „Domu Nadziei” prosi 
o wsparcie ich Spotkania przy wigilijnym stole. Dziękuję za taki odzew serca, który 
sprawił, że jest już wystarczająca ilość chętnych pań do upieczenia 20 blach kołocza.  
Będziemy prosić o ich przyniesienie w dniu Wigilii do południa (godzinę podam). Ja 
zasiądę na plebanii do stołu wigilijnego w gronie ok. 11 różnych osób (zapraszam 
każdego, stół jest ogromny). Można podzielić się swoimi potrawami. Wiem, że Wasze 
serca są większe niż pomieści „nasz stół”. Dlatego, kto chce przygotować i podzielić 
się potrawą wigilijną to prośba o kontakt bezpośrednio z ks. Piotrem w zakrystii lub 
kancelarii. 

 

Małe, a może wielkie Cuda. W różnych miejscach zbierane są dary dla różnych osób  
i grup. Zbierane są w szkole, klasach, parafialnym Caritas, Urzędzie Gminy, parafii. 
Wszędzie jest „nie ziemska a niebiańska życzliwość”. Wiele paczek już trafiło tam 
gdzie były przeznaczone, inne będą dostarczone. Jest ogromna życzliwość w zapeł-
nieniu stołu wigilijnego na plebanii i wypieku ciast do Opola. Roraty- udział dzieci 
ich zaangażowanie, odpowiedzi są rewelacyjne. Choinka roratnia to istne cudo z prac 
wykonanych przez całe rodziny. Niedzielne Nabożeństwa Adwentowe mają Moc, 
przez Wasz liczny udział, modlitwę, śpiew kanonów i dotyk ołtarza. Dzielimy się tak 
pięknie dobrym słowem, otwieramy się, chwalimy, doceniamy. Akcja charytatywna 
dla mamy Ireny i syna Piotra jest przeobfita. W skarbonce w kościele dotychczas 
(09.12.) uzbierano 2.290 zł. natomiast w internecie w akcji zrzutka.pl uzbierano 6.345 
zł. Skarbonka i akcja zrzutka.pl ciągle są otwarte. 

 

W nowym Gościu Niedzielnym jest duży artykuł dotyczący życia naszej parafii. W II 
Święto (26.12.) w TVP Opole o 10:00 w programie „Oblicza wiary” znajdzie się ks. 
Piotr (będzie mowa o Camino). 

 
www.parafia-kolonowskie.pl 

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

konto: BS o. Kolonowskie 
28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 

mailto:parafia.kolonowskie@wp.pl


Refleksja: W trzecią niedzielę Adwentu Kościół wzywa nas słowami św. Pawła do 
radości: „Radujcie się zawsze w Panu...”. Czym jest radość i jak należy ją rozu-
mieć, by nie pomylić jej z płytką wesołością, zabawą czy dobrym humorem? Św. 
Franciszek z Asyżu uczył, że prawdziwa radość jako dar Ducha Świętego pocho-
dzi z czystości serca. Zdobywa się ją przez pobożną modlitwę. Jej owocami są: 
gorliwość i troskliwość, nastawienie oraz gotowość duszy i ciała do pełnienia  
z radosnym duchem wszelkiego dobra. Mamy bowiem w każdym swoim życio-
wym położeniu dostrzegać obecność Boga i być wdzięcznym. Kiedy patrzymy na 
naszą codzienność, to przynosi nam ona konkretne przykłady osób, które odkryły 
w życiu radość i potrafiły dzielić się nią z innymi. Jedną z nich jest Sługa Boża 
Marta Robin, francuska mistyczka i stygmatyczka, duchowa matka wspólnot 
świeckich pod nazwą „Ogniska Miłości”. Zadaniem tych grup jest organizowanie 
pięciodniowych rekolekcji oraz dni skupienia. Na całym świecie jest ponad 70 
takich wspólnot, w tym dwie w Polsce. Tę sparaliżowaną kobietę, przez ponad pół 
wieku leżącą w łóżku, odwiedziło przeszło 100 tysięcy osób. Dla każdego spotka-
nie z Martą w jej pogrążonym w półmroku pokoju, było nową nadzieją, inspiracją 
do lepszego życia. Każdy, kto opuszczał jej pokój, wychodził już inny. Ta cierpią-
ca kobieta wyznała: „Jedna rzecz pozostaje zawsze, i jest ona dostępna dla każde-
go: radość innych.... dać im trochę więcej spokoju, otuchy, nadziei, wywołać 
uśmiech, to wszystko jest słodka praca i nie trzeba do tego koniecznie stać na  
nogach ani mieć dobrego zdrowia. Wręcz przeciwnie. Nikt inny nie zrozumie tego 
lepiej jak ten, kto wiele przecierpiał”. Dla wielu z nas życie Marty Robin może 
wydawać się czymś odległym, a jej cierpienia czymś nierealnym. Patrząc jednak 
w duchu wiary, możemy dostrzec radość, która była związana z nieustanną wspól-
notą tej kobiety z Bogiem. Świadczy o tym choćby fakt, że przez pół wieku kar-
miła się tylko Komunią Świętą. Co mamy czynić? To pytanie, które stawiali Jano-
wi nad Jordanem celnicy i żołnierze, pozostaje aktualne również dla nas, „ludzi 
adwentowych”. I warto szukać na nie odpowiedzi w czasie tegorocznego Adwen-
tu, kiedy odczuwamy, że zbliżamy się do spotkania z Panem. Pięknie wyglądają  
w Adwencie oświetlone ulice. Światło prowadzi wielu ludzi na poranne msze ro-
ratnie. Ale jakże wiele światła rozbłyska w sercach ludzi, którzy dokonują dzieła 
pojednania z Bogiem i wspólnotą Kościoła; kiedy klękają u kratek konfesjonału  
i odnawiają wewnętrzną radość. „z powodu tego, że zostaliśmy odnalezieni przez 
Jezusa, który jako Dobry Pasterz przyszedł, żeby nas szukać, bo się zagubiliśmy”. 

 

Na wesoło: * Pan Bóg obiecał mężczyźnie, że będzie mógł znaleźć żonę w każ-
dym zakątku Ziemi. Potem stworzył Ziemię okrągłą i śmiał się, i śmiał się, i śmiał 
się. 

* Babcia do Jasia: Jak będziesz grzeczny, to pójdziesz do nieba, a jak będziesz 
niegrzeczny, to pójdziesz do piekła. Babciu, a jakim trzeba być, aby pójść do  
kina? 

 

Sentencja: anonim - Nie podążaj za mną, mogę dobrze nie prowadzić. Nie idź 
przede mną, mogę nie podążyć za Tobą. Idź po prostu obok mnie i bądź moim 
przyjacielem. 

 

III niedziela Adwentu. Gościem przy Naszym ołtarzu jest dziś ks. Maciej Skóra - wikariusz 
biskupi. Kolekta na cele parafii. O 16:00 Nabożeństwo i Błogosławieństwo dla pielgrzy-
mów (piesi, nocne drogi, autokarowi), też jako dziękczynienie za bezpieczne pielgrzymo-
wanie. Po Nabożeństwie zapraszamy na Spotkanie na plebanię (kawa, ciastko, pogaduchy, 
wspomnienia) 

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

We wtorek zapisywanie Intencji Mszalnych oraz inne sprawy kancelaryjne: 8:00 - 9:00; 
18:00 -18:30. 

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

W czwartek Roraty o 5:15 i 17:00. 

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

W sobotę od 16:00 do 18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu (w ciszy, indywidualnie). 
———————————————–—–—–—————–——–———————— 

IV niedziela Adwentu kolekta na cele parafii. Podczas Mszy św. o 10:00 zaprzysiężenie 
nowej PRD, po Mszy na plebanii pierwsze spotkanie. O 16:00 Nabożeństwo i Błogosła-
wieństwo dla starszych, samotnych, chorych na sercu i na ciele, wdów i wdowców, dla 
wszystkich, którzy opiekują się chorymi, starszymi. 

———————————————–—–—–—————–——–———————— 
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu - Bóg  
zapłać. W tym tygodniu prośba do pań z ul. ks. Czerwionki: Anna Smandzich, Mariola 
Świerc, Barbara Koprek oraz z ul. Opolskiej Joanna Świerczok. 

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

Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary. Za wspólny, liczny udział w Spotkaniach 
przy Ołtarzu: na Roratach, młodym na Nabożeństwie. 

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

Zapowiedzi przedślubne: 2. Ewelina Muc Kolonowskie i Mateusz Woźnica Krośnica. 

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

W świątyni zachowujmy środki ostrożności: dystans, maseczki, dezynfekcja. Do  
Komunii św. osoby przyjmujące do ust Ciało Jezusa niech podchodzą na końcu kolejki. 
Gdzie jak gdzie, ale w tym miejscu myślmy nie tylko o sobie i własnym zdaniu ale też  

o naszych bliźnich. Transmisja internetowa działa. 

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

Opłatki do nabycia w zakrystii i w klasztorze sióstr. 

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

Nie będzie w tym roku odwiedzin duszpasterskich. Kolęda będzie podobna jak w roku ubie-
głym. Będzie Nasze Spotkanie w kościele, podczas Mszy św. dla poszczególnych ulic 
(szczegóły podam za tydzień). Będą Kolędnicy Misyjni, będzie rozmowa, będzie okazja do 
podzielenia się słodyczami z kolędnikami oraz dziećmi z placówek wychowawczych, bę-
dzie okazja do złożenia ofiary misyjnej i kolędowej. Propozycja: podczas Mszy św. tak jak 
w domach możemy sobie porozmawiać, poruszyć sprawy dotyczące  życia Kościoła, para-
fii, proboszcza. Dlatego od dziś można pisać w internecie (poczta, sms) lub na kartce papie-
ru i wrzucać do skrzynki pocztowej na plebanii swoje pytania, refleksje, uwagi, radości, 
smutki. 

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

Przepraszam, jeśli występują przerwy w naszej transmisji internetowej ale wynikają one  
z „przeładowania”. Jest większa ilość osób oglądających niż mamy pojemności, np. w ubie-
głą niedzielę naszą świątynię, w transmisjach, odwiedzono 5.798 razy. 


