
 

 

 

Niedziela 27.11. I Adwentu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, łaski  
z ok. urodzin i rocznicy ślubu oraz o opiekę Anioła Stróża dla córek 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 

10:00 Z podziękowaniem za okazane wsparcie i pomoc o Boże bł. i łaski dla rodzin Kruk, Spałek, Wałaszek, 
Czupała, Kampa, Lebioda, Ozimek oraz innych znajomych i dobrodziejów 

16:00 Nabożeństwo 

17:00 O radość wieczną dla ++ matki Irmgardy w r. śmierci, ojca Józefa, męża Bernarda, teściów Marię  
i Teodora, szwagierkę Krystynę, szwagra Jana, ciocię Gertrudę, jej męża, syna i pokr. 

 

Poniedziałek 28.11.   

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, łaski z ok. 30 r. 
urodzin o Boże bł. i opiekę Anioła Stróża w rodzinie 

 

Wtorek 29.11. 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP o opiekę, zdrowie, łaski w rodzinie  

 

Środa 30.11. św. Andrzeja, apostoła 

17:00 Za ++ mastkę i babcię w r. śmierci, jej męża, rodziców, braci, siostry, szwagrów, szwagierkę, zięcia, 
pokr. i dusze w czyśćcu 

 

I Czwartek 01.12.  

  5:47 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, łaski  w rodzinie 

16:00 Godzina św. i Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za + Diter Dylla - zam. od mamy i brata   

 

I Piątek 02.12.  

  8:00 1. W int. chorych, seniorów, samotnych 

 2. Za zmarłych 

16:30 Różaniec za  młode pokolenie 

17:00 1. Za + Piotra Koziołek - zam. od sąsiadów 

 2. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę Anioła Stróża, zdrowie, 
łaski w rodzinie 

18:00   Za ++ z rodzin Tabaka i Bokota   

 

I Sobota 03.12.  

  8:00 1. W duchu wynagrodzenia i przeproszenia za grzechy świata, parafii, osobiste 

 2. Za ++ rodziców Krystynę i Ernesta Lebioda, brata Norberta i pokr. 

13:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP o opiekę, zdrowie, łaski dla Beaty 
Koj z ok. 50 r. urodzin oraz syna Pawła z ok. 25 r. urodzin o Boże bł. w rodzinie 

15:00 Chrzest: Matylda Helena Kubik, Marlena Wiktoria Klysek; Roczek: Kacper Natan Mazurek 

18:00 O  radość wieczną dla + Antoniego Konieczko 

 

Niedziela 04.12. II Adwentu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 1. Za ++ matkę Gertrudę w r. śmierci, ojca Wilhelma, rodziców Marię i Wiktora, szwagra Alfreda,  
     Pawła, dziadków i pokr. 

 2. Za + Różę Feldberg z domu Stryczek –zam. od kolegów i koleżanek 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 

10:00 1. Za ++ matkę Waltraudę w r. śmierci, ojca Ericha, teścia Jana, Agnieszkę Hornik, dziadków  
    i ++ z rodzin Fiechweger, Bednorz, Hornik 

 2. Za + Diter Dylla - zam. od kolegów Krzysztofa Danek i Pawła Pogorzelec 

17:00 Za ++ męża Krzysztofa Bernais, rodziców Brygidę i Gintra, Mirosława i Rozwitę, szwagra Krzysztofa  
i pokr. 

od 27.11. do 04.12. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

44 (1452) 27.11.–04.12.2022 r. 

ODNOWIENIE MISJI ŚWIĘTYCH     02.12. - 04.12. 

prowadzi o. Mirosław Lipowicz redemptorysta, egzorcysta 
I  Piątek 

8:00 Msza św. z nauką 

9:00 Odwiedziny chorych w domach z Komunią św. 

15:00 Koronka i rozważanie 
17:00 Roraty 

18:00 Msza św. z nauką 

20:00 Modlitwa Uwielbienia 
 I  Sobota 

8:00 Msza św. z nauką 

10:00 Spotkanie w salce z ojcem misjonarzem, egzorcystą 

12:00 Anioł Pański i rozważanie  
15:00 Msza chrzcielna i roczna 

16:30–18:00 Adoracja indywidualna  

18:00 Msza św. z nauką 
20:00 Różaniec wynagradzający i Apel  

II Niedziela Adwentu 

 7:30 Msza św. z nauką 

10:00 Msza św. z nauką 
12:00 Anioł Pański i rozważanie dla młodych (przez transmisję) 

17:00 Msza św. z nauką 

Po każdej Mszy św. zawierzenie parafii 

Okazja do Sakramentu Pokuty pół godziny przed każdą  Mszą św.  
W sobotę od 17:00 do 18:00 

 

W niedzielę 04.12. od godziny 15:00 - KIERMASZ ADWENTOWY.  
Miejsce SPOTKANIA teren placu kościelnego i ogrodu plebanii. Są dwa cele te-
go Kiermaszu. Jeden to Spotkanie rodzinne, sąsiedzkie, parafialne. Drugi cel to 
poprzez Nasze zakupy i udział w tym co jest proponowane, wsparcie 4 rodzin na-
szej parafii poszkodowanych przez pożar. Program i atrakcje Kiermaszu podane 
są na plakatach i w mediach społecznościowych.  
 

RORATY  od poniedziałku do piątku o 17:00, w czwartki również o 5:47. 
Zachęcamy dzieci oraz kandydatów do Bierzmowania (8 klasa) do zbierania  
obrazków roratnich. 

 
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


Zdjęcia z „Balu świętych i aniołów” do zobaczenia na stronie www. parafii  
w zakładce Galeria. 

 

Dziś I Niedziela Adwentu. Po każdej Mszy św. „Stolik Adwentowy” przygoto-
wany przez Caritas.  Do nabycia m.in. Świece na stół wigilijny (duża 15 zł. mała 
7 zł.). Świeca może stać, w domach w widocznym miejscu, przez cały Adwent 
(nie będzie zapalana, dopiero podczas Wigilii). Ta świeca niech będzie symbo-
lem tęsknoty ludzi Starego Testamentu za obiecanym Mesjaszem oraz wyraża 
Nasze oczekiwanie na Boże Narodzenie. Przy nie zapalonej świecy lub stroiku 
przez cały Adwent szczególnie w niedziele niech gromadzi się rodzina na Modli-
twie i Rozmowie. Można gromadzić się w szerszym gronie zapraszając sąsia-
dów, osoby samotne. Twórzmy szeroki Krąg Rodzinny. O godzinie 16:00 będzie 
Adwentowe Nabożeństwo-Czuwanie, podczas którego nastąpi Błogosławieństwo 
wieńca adwentowego w świątyni, opłatków, świec, wieńców i stroików domo-
wych. Szczególnym czasem Adwentowego Czuwania niech będą Roraty. Od  
poniedziałku do piątku o godzinie 17:00. W czwartki również rano o 5:47.  
Zapraszamy każdego parafianina, dzieci, młodych, dorosłych. Niech Adwent 
będzie czasem postanowień, refleksji, Sakramentu pokuty, przebaczenia, rozmo-
wy, prawdziwej radości a nie tylko przyjemności.  

 

Od niedzieli Chrystusa Króla do końca Adwentu w świątyni, przy balaskach,  
będzie skarbonka, do której można składać ofiary z naszych wyrzeczeń, postano-
wień. Od 27.11. do 11.12 złożone ofiary będą przeznaczone dla rodzin, które 
ucierpiały wskutek pożaru. Od 12.12. do 24.12. ofiary będą przeznaczone dla 
potrzebujących dzieci naszej parafii. 

 

Intencja papieska: Aby dzieci, które cierpią i żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty 
miały dostęp do nauki i mogły na nowo zaznać uczuć od rodziny i dobrych ludzi. 

Intencja parafialna: O owocne przeżywanie Adwentu i czasu Odnowienia Misji. 

W zakrystii i kancelarii do nabycia są świece Caritas oraz zestawy soków natu-
ralnych. W zakrystii i klasztorze można nabywać opłatki. 

 

I Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy Rok Liturgiczny. Będzie on przebiegał 
pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. W kalendarzu liturgicznym w 
niedziele będzie - Rok A, w tygodniu - Rok I. 

I Komunia - 07.05.  

Rocznica I Komunii - 14.05. 

Rekolekcje od Środy Popielcowej do I Niedzieli W. Postu 

Sakrament Bierzmowania - 05.06. 

Odpust parafialny - 18.06. 

Boże Ciało - 08.06. O przygotowanie prosimy mieszkańców ulic: Opolska.  
Leśna, Prosta 

Dożynki - 17.09. 

 
Dziś kolekta na cele parafii. O 16:00 Nabożeństwo Adwentowe. 

——–—————–—————–—–—–———–—–—–——–—————–—— 
Zapisywanie Intencji Mszalnych na cały 2023 rok we wtorek w godzinach:  

8:00 - 9:00 oraz 18:00 - 18:30. 

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

I czwartek miesiąca Godzina św. i Koronka o 16:00 
——–—————–—————–—–—–———–—–—–——–—————–—— 

I piątek miesiąca i I sobota miesiąca - patrz ogłoszenia na 1 stronie gazetki.  

——–—————–—————–—–—–———–—–—–——–—————–—— 
II Niedziela Adwentu - patrz ogłoszenia na 1 stronie gazetki. Kolekta na cele ojców 
redemptorystów. 

——–—————–—————–—–—–———–—–—–——–—————–—— 
Do nabycia: Gość Niedzielny 

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

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.  
W nadchodzącym tygodniu o sprzątanie kościoła i salek, prosimy panie z ul.  

1 Maja: Marzena Morcinek, Kornelia Niedzielska, Renata Knapik, Małgorzata Dudare-
wicz 

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

Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, prace.  

——–—————–—————–—–—–———–—–—–——–—————–—— 
Zapowiedzi przedślubne: 3. Aleksandra Bryndzak Kolonowskie i Joachim Hajduk  
Kolonowskie. 

——–—————–—————–—–—–———–—–—–——–—————–—— 
W wejściu do kościoła (przedsionku) jest skarbonka. To jedyna skarbonka w świątyni. 
Można wrzucać do niej wszelkie ofiary: z zapalanych świec przy obrazie Jezu ufam 
Tobie, przy figurze Matki Bożej, przy krzyżu. Można wrzucać ofiary św. Antoniego  
i na wszelkie cele dobroczynne. Bóg zapłać za ofiary! 

——–—————–—————–—–—–———–—–—–——–—————–—— 
Parafialny Bus, 9 osobowy - można wynajmować. Warunki: koszt za 1 dzień 200 zł. 
Zwrot z pełnym bakiem paliwa i umyty. Zgłaszać wynajęcie można u p. Gerarda  
Mańczyka lub ks. Piotra. 

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

W grudniu  Róże Różańcowe prosimy o prowadzenie modlitwy: 
04.12. Róża  7 p. Maria Drzyzga 
11.12. Róża  8 p. Brygida Mrocheń 
18.12. Róża  9 p. Maria Kruk 
25.12. Róża10 p. Brygida Lepka 
26.12. Róża11 p. Krystyna Swoboda 
 
Chętni do służby,  jako Kolędnicy Misyjni, podczas kolędy proszeni są o zgłaszanie się 
do siostry Sawiany - katechetki. Nastąpiło włączenie ogrzewania w kościele. Bardzo 
gorąca prośba o zamykanie drzwi i uczestnicząc w Mszach św. o zajmowanie miejsc  
w ławkach na dole w świątyni. 


