
Porządek NaboŜeństw 
od 01 11 do 08.11.2009 r. 

Niedziela  01.11.  Wszystkich Świętych, ur. 
  7:30   Für + Ehemann u. Vater Bogusław Kruk zum 4. Todestag, seine ++ Eltern, Bruder Ge-

org, seine Ehefrau Renate, + Vater Franz Smieskol, + Onkel Pfr. Georg Obst, Tante 
Maria Schlenker, ++ Großeltern u. Verwandte 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Za Ŝyjących i ++ parafian 
14:00   Nieszpory za ++ z procesją na cmentarz 
18:00   Dziękczynno-błagalna o pomyślność i o zdrowie w int. dwóch rodzinach 
 

Poniedziałek  02.11.  Wszystkich Wiernych Zmarłych 
  9:00  Za ++ rodziców Johannę i Kleofasa Schulz, Paulinę i Johanna Ludwig, 3 braci, bratową, 

szwagra oraz za ++ z rodzin Schulz i Ludwig 
17:30  RóŜaniec z wypominkami 
18:00  Za ++ zalecanych z procesją na cmentarz 
 

Wtorek  03.11.  św. Marcina de Porres, zak., wsp. 
17:30  RóŜaniec z wypominkami 
18:00  Do MBN Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze i bł. BoŜe i zdrowie z ok. 

ur. 
 

Środa  04.11.  św. Karola Boromeusza, bpa, wsp. 
17:00  Za + męŜa i ojca Karola Pawlik z ok. ur. oraz ++ z rodzin Pawlik i Gawlik (Msza św. 

szkolna) 
17:45  RóŜaniec z wypominkami 
 

Czwartek  05.11.  I miesiąca 
17:00  Godzina Święta i róŜaniec z wypominkami 
18:00  Za + matkę Julię w r. śm., ojca Alfreda, 2 zięciów oraz ++ z pokr. 
 

Piątek  06.11.  I miesiąca 
  7:00   Für ++ Eltern Maria u. Józef Walaszek, ElŜbieta u. Hugon Jarzombek, Magdalene Ja-

rzombek, u. alle ++ in den Familien Jarzombek u. Walaszek 
17:30  RóŜaniec z wypominkami 
18:00  1. Do NajwyŜszego Kapłana z podz. za bł. BoŜe i zdrowie, z prośbą o dalsze bł. BoŜe 

i zdrowie dla ks. prob. Joachima z ok. ur. oraz o radość wieczną dla jego ++ rodziców 
  2. Za + męŜa i ojca Gerharda Świerc, szwagra Alfreda Świerc, rodziców Wiktorię i Jana 

Nieslony, teściów Franciszkę i Jana Świerc, siostrę Marię, kuzynkę Hildegardę Czioska, 
jej syna Piotra, Franciszka, wujka Wincentego, wnuczkę Annę Jendrzejak oraz dusze w 
czyśćcu cierpiące (Msza. św. młodzieŜowa) 

 

Sobota  07.11.  I miesiąca 
  8:00   Za + ks. Huberta Mańczyk w 12 r. śm., ojca Zygfryda, brata Adama oraz ++ z pokr. 

Mańczyk i śak 
14:00   Do OP. B. z podz. za otrzymane łaski z ok. 70 r. ur. oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci 
 
 

17:00   RóŜaniec z wypominkami 
18:00  Za + męŜa w 19 r. śm., brata, siostrę, rodziców z obu stron oraz za ++ z pokr. 
 

Niedziela  08.11.  XXXII zwykła 
  7:30   Für ++ Mitglieder aus der Rosenkranzfamilie in Kolonowskie 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Do OP. B. przez wst. Św. Huberta za Ŝyjących i ++ myśliwych i leśników z koła łowiec-

kiego „Leśnik” oraz ich rodzin 
15:00   Nieszpory z udzieleniem s. chrztu św. 
18:00   …………………………………………………… 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ 

 
Wszystkich świętych - znanych i anonimowych, daw-

nych i współczesnych Kościół uroczyście wspomina 1 listo-
pada. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - jak czasem 
się ją nazywa - "Świętem Zmarłych". W dniu Wszystkich 
Świętych Kościół raduje się z faktu, iŜ bardzo wielu naszych 
zmarłych dostąpiło juŜ zbawienia i przebywa u Boga w nie-
bie. Niektóre imiona i Ŝyciorysy świętych są znane, gdyŜ 
zostali oni oficjalnie ogłoszeni takimi przez Kościół. I tak 
jak w ciągu roku mamy uroczystości ku czci poszczególnych 
świętych czy błogosławionych, tak w tym dniu czcimy na 
raz wszystkich, którzy juŜ osiągnęli wieczne szczęście prze-
bywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko 
tych znanych nam imienia, ale takŜe wszystkich wiernych 
zmarłych, którzy juŜ osiągnęli zbawienie i przebywają w 
niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. 

Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie waŜnych 
wydarzeniach Ŝycia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świę-
tych, która naleŜy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna wy-
stępuje w księgach liturgicznych (w liturgii Wielkiej Soboty, podczas Dni KrzyŜo-
wych oraz obrzędach święceń kapłańskich i sakry biskupiej). 

Dzień Wszystkich Świętych przypomina takŜe nam, Ŝyjącym, prawdę o po-
wszechnym powołaniu do świętości. KaŜdy chrześcijanin, niezaleŜnie od konkret-
nej drogi Ŝycia, jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie moŜna 
osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski BoŜej, czyli dar Ŝyczliwości 
Boga. PoniewaŜ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, takŜe kaŜdemu czło-
wiekowi pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iŜ kaŜdy otrzymał dar zbawienia, 
bo Jezus Chrystus złoŜył ofiarę za wszystkich ludzi. Od kaŜdego z nas jednak zale-
Ŝy, w jakim stopniu przyjmiemy od Boga dar świętości. 

Choć Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie róŜni się od Dnia Za-
dusznego, razem jednak te dni nam przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, 
obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i Ŝyjących jeszcze na zie-
mi. Wśród tych trzech stanów Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć 
czy ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych. W tej łączności (komunii) wyraŜa się 
świętych obcowanie. 



PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 
Aby wszyscy ludzie na całym świecie, zwłaszcza ci, na których spoczywa odpo-
wiedzialność w zakresie polityk i gospodarki, nieustannie zabiegali o ratowanie 
stworzenia 

PAPIESKA INTNCJA MISYJNA 
Aby wierzący róŜnych religii, dzięki świadectwu Ŝycia i dialogowi, jasno ukazy-
wali, Ŝe imię Boga jest zwiastunem pokoju 

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA 
Aby modlitwy za zmarłych przyniosły im pomoc, a dla nas odwiedziny cmentarzy 
były pomocą w odpowiedzi na pytania o sens i cel Ŝycia 
 
W tym miesiącu następujące RóŜe RóŜańcowe przewodniczą modlitwie róŜańco-
wej: 
 01.11. RóŜa 12 p. Manfred Ullmann 
 08.11. RóŜa 01 p. Teresa Obst 
 15.11. RóŜa 02 p. Anna Bock 
 22.11. RóŜa 03 p. Inga Muc 
 29.11. RóŜa 04 p. Hildegarda Czupała 
 
 

 Odpusty za zmarłych 
 

Miesiąc listopad, zwłaszcza pierwsze jego dni stanowią okazję do uzyska-
nia odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. Odpust zupełny jest to daro-
wanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, naleŜnych za grzechy 
odpuszczone juŜ co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla 
siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje 
dusze z czyśćca.  
Oto okoliczności umoŜliwiające uzyskanie odpustu w najbliŜszych dniach:  
 1. Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę 1 listopada od południa 
i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. MoŜ-
na go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. 
 2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za 
zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest 
cząstkowy. 
 
Warunki uzyskania odpustu są następujące: 
Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powsze-
dniego (jeŜeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokol-
wiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy)  
Spełnienie trzech warunków: 
– spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej; 
– przyjęcie Komunii Świętej; 
– odmówienie: Ojcze nasz...., Wierzę... i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. 

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Kolekta dzisiejsza 
przeznaczona jest na utrzymanie cmentarza. Bóg zapłać! 
Nieszpory za zmarłych z procesją na cmentarz o godz. 14:00 (w czasie na-
boŜeństwa poświęcenie lampek i zniczy) 
 
W poniedziałek obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar-
łych (Dzień Zaduszny). 
 
Do dnia 08 listopada moŜna zyskać odpust zupełny za zmarłych pod zwy-
kłymi warunkami nawiedzając kościół lub cmentarz. 
Przez cały tydzień zapraszam na róŜaniec za zmarłych zalecanych! 
 
Czwartek o godz.17:00 Godzina Święta. Zapraszam! 
 
W piątek od godz. 8:00 odwiedziny chorych 
 
W sobotę o godz. 16:00 nauka przedchrzcielna 
 
Serdeczne podziękowania składamy panom: Józefowi Koj i Grzegorzowi 
Radimerskiemu za naprawienie dzwonów; Andrzejowi Cieśla i Henrykowi 
Drzyzga za prace przy instalacji elektrycznej; Henrykowi Schatton za napra-
wienie mikrofonu; Janowi i Mariuszowi Rolik, Henrykowi Drzyzga, Herber-
towi Pawlik, Łukaszowi Kulik za prace przy rozecie; Franciszkowi Mańczyk, 
Henrykowi Drzyzga, Edmundowi Drzymała, Edwardowi Obst, Łukaszowi 
Kulik, Ryszardowi Drąg i Krzysztofowi Makusek za porządkowanie strychu 
kościoła; państwu Kisiel i pracownikom piekarni za upieczenie ciasta, Para-
fialnej Radzie Duszpasterskiej za pakowanie i rozdzielenie ciasta; RóŜom Ró-
Ŝańcowym za prace przy rabatkach przed kościołem; młodzieŜy za sprzątanie 
obejścia kościoła; p. Janowi Wałaszek za wywóz liści. Bóg zapłać! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Kalendarz Parafialny, Kalendarz Rolniczy  
i Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico i Weite Welt 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. ElŜbiecie Go-
la, p. Edmundowi Mocny i p. Józefowi Fila składamy jak najserdecz-
niejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. ks. Czerwionki: Irenę Ko-
ścielny, Lidię Leja, Annę Smandzich oraz Mariolę Świerc. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 
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