
 

 

 

 

Niedziela 02.01. II po Bożym Narodzeniu 

  7:00 Różaniec 
  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł. opiekę, zdrowie  

w rodzinie Krystyny i Bernarda oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 
10:00 Za ++ męża i ojca Józefa w r. śmierci, rodziców Martę i Wilhelma, teściów, 3 braci, zięcia,  

2 bratowe, szwagrów i z rodziny 

16:30 Nabożeństwo 

17:00 Za + brata i wujka Rajmunda 
 

Poniedziałek 03.01.  
  8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP i św. Krzysztofa o szczęśliwą 

jazdę do pracy i do domu bez wypadku dla syna Waldemara - zam. dd rodziców 

18:30 W int. mieszkańców Nowego Osiedla, ks. Czerwionki, Topolowej 
 

Wtorek 04.01.  

   8:00 Za + żonę, matkę Ninę Wacławczyk w 3 r. śmierci 

18:30 W int. mieszkańców Starego Osiedla, Szkolnej, Fabrycznej 

 

Środa 05.01.  
 8:00 Za ++ córkę Annę, mamę Cecylię z ok. ich urodzin, ojca Alfonsa, teściów Jadwigę i Pawła, swata 

Reinholda, szwagra Henryka i pokr. 

17:00 Za + Antoniego  Konieczko w miesiąc po śmierci 

 

Czwartek 06.01. Objawienie Pańskie 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ mężą, ojca, dziadka Karola w 10 r. śmierci, rodziców, teściów, pokr. 

  9:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

10:00 O radość wieczną dla + Franciszka Spałka w 1 r. śmierci 

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

Georga, pokr. i dusze opuszczone 

 

 I Piątek 07.01. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za + Antoniego Konieczko - zam. od sąsiadów 
 

Sobota 08.01. 
  8:00 Przez wst. NSM św. o. Pio, św. Jana Pawła II z podz. za odebrane łaski z prośbą o Boże bł. zdro-

wie z ok. 60 r. urodzin Herberta Pawlika, o bł. i zdrowie w całej rodzinie 

15:00 Msza św: chrzest Paweł Jan Czupała, roczek Hanna Weronika Dandyk 

17:30 Nabożeństwo 

18:00 Za ++ męża, ojca Andrzeja w r. śmierci, , teściów, siostrę Zofię, braci Piotra, Krzysztofa i pokr.  

 

Niedziela 09.01. Chrzest Pański 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ Zofię i Leona, synów, rodziców Różę i Franciszka, dziadków i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 
10:00 Za ++ matkę Jadwigę Bonk w 4 r. śmierci, ojca Jerzego, rodziców Martę, Izydora Drzymała,  

teściów Balbinę, Franciszka Bonk,++ z rodzin Bonk, Drzymała i pokr. 

16:30 Nabożeństwo 

17:00 Za + matkę, teściową, babcię, prababcię Gertrudę Danielczok w 1 r. śmierci 

od 02.12. do 09.01. 2022 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

01 (1459) 02.01.–09.01.2022 r. 

Gdy pojawi się Nowy Rok  

wystrzelą w niebo petardy 
A ludzie zatańczą radosny taniec 
życia 

Uklęknę w kąciku, cichutko połączę 
się z Bogiem w modlitwie 

Dziękuję Ci Boże za każdy przeżyty 
dzień, za uśmiech i łzy, za radość  

i cierpienia 
Proszę Cię Boże by te nowe dni  

wypełniła nadzieja na lepsze życie 
By ustąpiła nienawiść, obłuda  

i kłamstwo 
Aby dzieci nie patrzyły smutnymi 
oczkami 
 

Wszechmogący Boże, prosimy  
o błogosławieństwo Twoje na ten Nowy Rok. Nie wiemy, co on nam 
przyniesie, co nam w nim dasz. Jakie przeżyjemy w nim radości, jakie 
cierpienia? To wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny. Ty znasz początek, 
trwanie i kres naszego życia.  Ty prowadzisz nas wszystkich przez czas 
do wieczności. Daj mi, Ojcze, trwać przy Tobie, iść wiernie drogą Two-
ich przykazań, abym poddany Tobie, w mocy Twojej spokojnie, pokor-
nie i ufnie czynił to, co się Tobie podoba, co do mnie należy i znosił to, 
co Ty ześlesz na mnie. Nie wiem, co mnie w tym roku czeka, ale to wiem 
na pewno, że tym, którzy Ciebie miłują, wszystko obraca się ku dobremu 
i to mi wystarcza. Amen. 
 

Sentencja: Perfekt - Ludzie niepowszedni pchają ten świat pół kroku 
wprzód. Ludzie niepowszedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie nie-
powszedni, dwóch takich samych nie ma, bo nie. Ludzie niepowszedni, 
bez nich by świat nudził się. 

 
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


Dziękuję! Bóg zapłać!  

Za trwanie w 2021 roku w Kościele i przy parafii. Udział w Mszach św.  w tygodniu, 
niedziele i święta. Modlitwy i obecność na Nabożeństwach. Ofiarowane cierpienia, cho-
roby. Każdy gest serca i życzliwość. Dobre słowo, troskę. Każdą modlitwę. Za każdą 
złożoną ofiarę. Wspólne pielgrzymowanie piesze i autokarowe Za każde dobro świad-
czone w 2021 roku dla naszej wspólnoty parafialnej oraz dla Mnie. Za każdą obecność 
w kościele, każdą modlitwę. Za zamawiane Intencje Mszalne i składane ofiary kapła-
nom. Za ofiary na cele parafii, Kościoła, diecezji, misji, Caritas, na cele remontowe, 
wymiany ogrzewania, charytatywne, cmentarne i inne. Za każdą wykonaną pracę  
w świątyni, placu kościelnym, plebanii, ogrodzie, cmentarzu.  

− Wszystkim księżom i ojcom, którzy pełnili posługę w naszej parafii  

− Parafialnej Radzie Duszpasterskiej (starej i nowej) za każdą pomoc, radę  

− Wszystkim, którzy pomagali w sprawach związanych z wymianą sytemu ogrzewania 

− Siostrom Karmelitankom Dzieciątka Jezus za obecność, modlitwy, posługę  

− Młodym za bardzo, bardzo wiele  

− Dzieciom 

− Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św. za posługę w świątyni i wśród chorych  

− Ministrantom, Mariankom, Lektorom  

− Organistom p. Annie, p. Karolinie, p. Januszowi 

− p. Manfredowi i orkiestrze, p. Iwonie i chórowi  

− p. Sabinie i Zespołowi Caritas za każde dzieła 

− p. Marii i Różom Różańcowym za modlitwę i troskę o otoczenie kościoła  

− Bractwu św. Józefa, grupie Szkaplerza, Margaretce, Wspólnocie Opiekunek Dziecięc-
twa Bożego  

− p. Marii i p. Monice oraz wszystkim pomagającym w wystroju, dekoracji kościoła  

− paniom za troskę o otoczenie MB Fatimskiej i św. Józefa  

− p. Romanowi i wszystkim troszczącym się o parafialny cmentarz  

− p. Józefowi i pomagającym za dbałość o sprawy elektryczne i oświetlenia 

− Wielu osobom służącym pomocą na każdą prośbę  

− p. Ryszardowi za każdą pracę 

− p. Marii za posługę na plebanii  

− p. Marcinowi za prace przy naszej gazetce parafialnej oraz stronie www.  

− p. Burmistrzowi oraz pracownikom UMiG za współpracę  

− Dyrekcjom i nauczycielom szkoły podstawowej i przedszkola  

− Pięknym rodzinom naszej parafii, które są fundamentem życia Kościoła  

 

Podsumowania zbiórki na zakup samochodu dla pani Ireny i jej niepełnosprawnego syna 
Piotra. Przede wszystkim bardzo słowo DZIĘKUJĘ ! DZIĘKUJEMY! Kwota, a co za 
tym się kryje Wasze serce jest ogromna: Ofiary ze skarbonki - na zakup samochodu dla 
p. Ireny i Piotra 7.000 zł. w akcji zrzutka.pl  zł. 12.611 zł. Z skarbonki na inne cele cha-
rytatywne 1.687 zł. Gdy samochód zostanie zakupiony poinformujemy o tym. 

 

II Niedziela po Bożym Narodzeniu, kolekta na cele parafii. Nabożeństwo kolędowe  
o 16:30. 

———————————————–—–—–—————–——–————— 

W czwartek Objawienie Pańskie. Na każdej Mszy św. poświęcenie wody, kadzidła  
i kredy. Kolekta na cele Misji. Nabożeństwo kolędowe o 16:30. 

———————————————–—–—–—————–——–————— 

Przyszła niedziela Chrzest Pański, kolekta na cele diecezji i seminarium. 

———————————————–—–—–—————–——–————— 

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu - Bóg  
zapłać. W tym tygodniu prośba do pań z ul. Opolskiej: Ewa Dzikowska, Gabriela 
Brzezina, Iwona Wieczorek, Karolina Ochwatowska. 

———————————————–—–—–—————–——–————— 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary, prace, modlitwy, dobre słowa. 

———————————————–—–—–—————–——–————— 

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. 

———————————————–—–—–—————–——–————— 

Spotkania kolędowe w świątyni o 18:30: 

03.01. poniedziałek - Nowe Osiedle, ks. Czerwionki, Topolowa 

04.01. wtorek - Stare Osiedle, Szkolna, Fabryczna 

09.01. niedziela - Błogosławieństwo nowych rodzin w parafii (zapisy u ks. Piotra) 

———————————————–—–—–—————–——–————— 

Wyjazdy / Pielgrzymki 

 Propozycja wyjazdu do Grecji: autokarem, termin od 02 do 13 lipca, koszt 500 
euro + 1.500 zł. W programie zwiedzanie: Kavalii, Filippi, Athos, Saloniki, klasz-
tory Meteora, Korynt, Mykena, Ateny, Delfy. Jest opcja, że można być 2 dni dłu-
żej i wtedy jest czas wolny i plażowanie, wtedy dopłata wynosi 150 euro. Ta op-
cja została wybrana. Osoby, które myślą o wyjeździe proszone są o zapisywanie 
się u ks. Piotra od przyszłej niedzieli 09.01. (podajemy imię nazwisko, adres, pe-
sel, numer dowodu i do kiedy jest ważny oraz wpłata 300 zł. zaliczki). 

 Od piątku do niedzieli 22 - 24 kwietnia, wyjazd do Zakopanego. Autokarem. 
Koszt: 2 noclegi 180 zł. plus autokar ok. 100zł. (w zależności od ilości osób zde-
cydowanych na wyjazd). Od przyszłej niedzieli 09.01. można zapisywać się 
(podajemy imię nazwisko, adres, pesel oraz 100 zł. zaliczki). 

———————————————–—–—–—————–——–————— 

Styczeń: 

- czwartek 13.01. spotkanie PRD 

- piątek 14.01. spotkanie rodziców dzieci I komunijnych 

- środa 26.01. spotkanie dzieci I komunijnych 

- czwartek 27.01. spotkanie kandydatów do Bierzmowania kl. VIII 

- piątek 28.01 spotkanie wszystkich chętnych do rozmowy na temat Kościoła, parafii 


