Porządek NaboŜeństw
od 30.10. do 06.11.2011 r.
Niedziela
7:30
9:30
10:00

17:15
18:00

30.10. XXXI zwykła - Kiermasz
Für + Mutter Marta Banasik anlässlich des I. Todestages
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
1. Za parafian.
2. Za ++ rodziców i teściów, męŜa Gottfrieda, siostrę Małgorzatę, 3 szwagrów, swata Konrada
oraz ++ z pokr.
NaboŜeństwo róŜańcowe
Za ++ rodziców Ritę i Augustyna, teściów Łucję i Teodora, + szwagra Piotra, ++ z pokr. i dusze
w czyśćcu cierpiące

Poniedziałek 31.10
17:15
NaboŜeństwo róŜańcowe
18:00
1. Za + Karola Kandziora w r. urodzin, ++ rodziców Albinę i Jerzego Kandziora, ++ Gerharda
Wilczek, Józefa Wałaszek oraz za ++ z pokr. Kandziora i Świerc
2. Za ++ rodziców Franciszka i Gertrudę, Piotra i Teklę, + brata Ludwika i bratanka Waldemara
Wtorek 01.11. Wszystkich Świętych, Uroczystość
7.30
Za + męŜa i ojca Alfreda w r. śmierci, ++ rodziców Marię i Józefa, Jadwigę i Franciszka, + brata
Georga oraz ++ z pokr (w j. polskim)
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za ++ i Ŝyjących parafian
14:00
NaboŜeństwo i procesja na cmentarz
Środa 02.11. Wiernych Zmarłych, wsp.
8:00
………………………………. (Deutsch)
17:15
RóŜaniec za zalecanych
18:00
Za ++ zalecanych z procesją na cmentarz
Czwartek 03.11.
17:00
Godzina św. i róŜaniec za zalecanych
18:00
Do Op. BoŜej przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
dla męŜa i ojca z ok. 75 r. urodzin oraz o błog. BoŜe w rodzinach dzieci
Piątek 04.11. św. Karola Boromeusza, bpa, wsp.
7:00
Für ++ Eltern Johanna u. Kleofas Schulz, Paulina u. Johann Ludwig, 3 Brüder, Schwägerin,
Schwager u. ++ aus den Familien Schulz u. Ludwig
17:15
RóŜaniec za zalecanych
18:00
Przez wstaw. św. Karola Boromeusza za ++ męŜa i ojca Karola Pawlik w r. urodzin, ++ rodziców
Krystynę i Franciszka, teściów Karolinę i Ignacego oraz ++ z rodzin Pawlik i Gawlik
Sobota 05.11.
8:00
Za + ojca Karola w 50 r. śmierci, + matkę Wiktorię, ++ teściów Barbarę i Stanisława, + męŜa
Jana, ++ 2 siostry, 2 braci, bratową, siostrzeńca oraz ++ z pokr.
17:15
18:00

RóŜaniec za zalecanych
Za + męŜa i ojca Gerharda Świerc, ++ teściów Franciszkę i Jana Świerc, ++ rodziców Wiktorię
i Jana Nieslony, ++ siostrę Marię, szwagra Alfreda Świerc, + kuzynkę Hildegardę Czioska i jej
syna, ciotkę Franciszkę, wujka Wincenta oraz ++ z pokr. z obu stron

Niedziela 06.11. XXXII zwykła
7:30
Für + Ehemann u. Vater Bogusław Kruk anlässlich des 6. Todestages, seine ++ Eltern, Bruder,
Schwägerin, ++ Eltern RóŜa u. Franz Smieskol
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
……………………………….
17:15
RóŜaniec za zalecanych
18:00
Do Anioła StróŜa z ok.1 r. urodzin Janiny Hornik z prośbą o wstaw. NMP i opiekę BoŜą równieŜ
dla rodziców i rodziców chrzestnych

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

44(935) 30.10.2011 – 06.11.2011
Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada
Uroczystość Wszystkich Świętych ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem
wszystkich tych, którzy Ŝyli przed nami i wypełniając w swoim Ŝyciu BoŜą wolę osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie.
Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych
świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, 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 Świętych, która naleŜy do najstarszych
litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księgach liturgicznych (w liturgii Wigilii
Paschalnej). W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano Ŝadnych świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce BoŜej. W IV wieku na Wschodzie obchodzono jednego
dnia wspomnienie wszystkich męczenników. Z czasem zaczęto pamiętać
o świątobliwych wyznawcach: papieŜach, mnichach i dziewicach. Większego
znaczenia uroczystość Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieŜa Bonifacego IV (+ 615), który zamienił pogańską świątynię, Panteon, na kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męczenników. Uroczystego poświęcenia
świątyni wraz ze złoŜeniem relikwii męczenników dokonano 13 maja 610 roku.
Rocznicę poświęcenia obchodzono, co roku z licznym udziałem wiernych,
a sam papieŜ brał udział we mszy św. stacyjnej. JuŜ ok. 800 r. wspomnienie
Wszystkich Świętych obchodzone było w Irlandii i Bawarii, ale 1 listopada.
W 935 r. papieŜ Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Kościół wspomina w tym dniu w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa,
którzy odeszli juŜ z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu
czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary. Obchód Dnia Zadusznego zainicjował
w 998 r. św. Odylon. W XIII w. święto rozpowszechniło się na cały Kościół Zachodni.
W wieku XIV przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni Ŝałobne. W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć w XII w., a z końcem wieku XV była znana w całym kraju.
Odpust za zmarłych
1 listopada, po Nieszporach lub niezaleŜnie od nich, na cmentarzu odprawia się
procesję Ŝałobną ze stacjami. Od południa Dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień
Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych moŜna uzyskać odpust zupełny. Warunki zyskania odpustu są następujące:
1) poboŜne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”,
3) dowolna modlitwa w intencji Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.
W dniach 1–8 listopada moŜna takŜe pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyŜej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.
Nasz parafialny cmentarz
Cmentarz jest miejscem świętym. Przez poświęcenie oraz przez szacunek dla
Tych którzy tam spoczywają. Cmentarz jest miejscem szczególnym w kaŜdej miejscowości. Świadczy o Ŝyjących, w danym pokoleniu. KaŜdy jest odpowiedzialny za porządek i czystość. Na cmentarzu zachowaj powagę. Nie pal papierosów. O czystość i porządek między grobami i przy grobach dbają opiekujący się danym grobem. Śmieci wyrzucaj tylko do pojemników. Przy postawieniu nowego pomnika, opiekujący się grobem, są odpowiedzialni do wywozu starych części pomnika. Gospodarzem naszego
cmentarza jest pan Mieczysław śyła. Z Nim ustalamy miejsce pochówku, opłatę za wykopanie grobu, likwidację pomnika. Postawienie nowego pomnika zgłaszamy w kancelarii parafialnej. Utrzymanie cmentarza związane jest z kosztami (wywóz śmieci, woda,
paliwo, prace porządkowe). Dlatego w imieniu swoim, Rady duszpasterskiej i kaŜdego,
któremu wygląd cmentarza leŜy na sercu proszę o uczciwe uiszczanie opłat. Na ostatnim posiedzeniu PRD postanowiono, Ŝe od 1 listopada 2011 roku obowiązują następujące opłaty:
- od kaŜdego nowo stawianego pomnika 10% wartości.
- za rezerwację miejsca na cmentarzu, na okres 20 lat: od grobu pojedynczego 100 zł, od
grobu podwójnego 150 zł. (opłata 100 zł na 20 lat, jest to: 5 zł na rok, 42 gr. na miesiąc).
Opłaty naleŜy uiszczać przed postawieniem pomnika, za rezerwację na bieŜąco u pani
Brygidy Mrochen. Groby ponad 20-letnie, o które nikt nie dba i nie są opłacane, mogą
zostać zlikwidowane.
Zgłaszając pogrzeb do kancelarii parafialnej dostarczamy akt zgonu. Organizator pogrzebu dba o czystość kaplicy cmentarnej i opłaca energię elektryczną.
Bóg zapłać wszystkim, którzy dbają o porządek i wygląd naszego cmentarza.
Bóg zapłać wszystkim, którzy uczciwie podchodzą do sprawy opłat,
a tym samym utrzymania naszego parafialnego cmentarza.

44/2011
Dzisiaj obchodzimy Uroczystość poświęcenia naszego kościoła - Kiermasz. Mszę św. o godz.
10:00 koncelebrują P. Johannes, proboszcz z Wolfsgraben oraz o. werbista z Nysy. Ojciec werbista głosi kazania, będzie słuŜył pomocą duszpasterską w okresie Uroczystości Wszystkich Świętych. Kolekta na spłatę zakupionego opału na zimę.
W poniedziałek o 17:15 ostatnie naboŜeństwo róŜańcowe.
We wtorek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz. 7:30 i 10:00. NaboŜeństwo za
zmarłych z procesją na cmentarz o godz. 14.00. O godz. 18:00 na modlitwę za zmarłych, przy
kaplicy św. Józefa, zapraszam naszą młodzieŜ, szczególnie kandydatów do Bierzmowania. Kolekta na cele parafii.
W środę Dzień zmarłych. Msze św. o godz. 8:00 i 18:00 (z procesją na cmentarz). RóŜaniec za
zalecanych o godz. 17:15.
I czwartek miesiąca - o godz. 17:00 Godzina święta i RóŜaniec za zalecanych.
Odwiedziny chorych w domu z komunią św. w piątek od godz. 8:00 wszystkie ulice, oprócz
ul. Haraszowskie i Pluderskiej, które będą odwiedzane w sobotę od godz. 9:00.
W przyszłą niedzielę odpust w parafii Staniszcze Wlk. Kolekta na cele kurii i seminarium. O godz.
17:15 RóŜaniec za zalecanych.
Okazja do spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych:
- w niedzielę pół godziny przed kaŜdą Mszą. św. oraz od 16:00 do 18:00
- w poniedziałek od 8.00 do 9.00 oraz od 16:00 do 18:00.
Spotkanie młodych w duchu Taizé odbędzie się w tym roku w dniach 28.12.2011 - 01.01.2012
w Berlinie. Szczegóły podane są w gablotce.
Caritas diecezji opolskiej zaprasza grupy seniorów na wypoczynek do ośrodka Skowronek
w Głuchołazach. Szczegóły podane są w gablotce.
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico i Weite Welt
W tym tygodniu nie ma Mszy szkolnych ani spotkań dla kandydatów do I komunii i bierzmowania.
Zapraszam do modlitwy za zmarłych.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Edmundowi Mocny i p. Wilhelmowi
Prukop składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze
lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Topolowej: Annę Szaton oraz z ul. Leśnej: Erykę
Woźnica, Edytę Bryłka i Krystynę Śmieszkoł. Bóg zapłać!
Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na rzecz naszej parafii. Bóg zapłać za prace przy naszej
świątyni, dla naszej parafii. Szczególnie za naprawę kosiarek, wymianę halogenu przed wejściem
do kościoła. Bóg zapłać za przygotowanie spotkania z gośćmi z Austrii. Bóg zapłać za pracę przy
wymianie zaworów w kaloryferach w klasztorze. Bóg zapłać za prace porządkowe na terenie parafii, za wywóz liści.
Ofiara złoŜona w ubiegłą niedzielę na potrzeby pracy misyjnej s. Salezji w Burundi wyniosła: 4.010
zł. Bóg zapłać!
Wieczny odpoczynek racz Naszym zmarłym, dać Panie!

