
Porządek Nabożeństw 

od 06.10. do 13.11.2011 r. 

 

Niedziela  06.11.  XXXII zwykła 

  7:30  Für + Ehemann u. Vater Bogusław Kruk anlässlich des 6. Todestages, seine  

++ Eltern, Bruder, Schwägerin, ++ Eltern Róża u. Franz Smieskol 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 

10:00  Za tragicznie + bratanka Marcina o pokój wieczny 

17:15  Różaniec za zalecanych 

18:00  Do Anioła Stróża z ok.1 r. urodzin Janiny Hornik z prośbą o wstaw. NMP  

i opiekę Bożą również dla rodziców i rodziców chrzestnych 

 

Poniedziałek  07.11. 

17:15  Różaniec za zalecanych 

18:00  Za ++ rodziców Antoniego i Agnieszkę Gomoła, + siostrę Annę Romańczuk,  

++ dziadków z obu stron, rodziców chrzestnych, pokr. Gomoła, Giza, Kocfander 

 

Wtorek  08.11. 

17:15  Różaniec za zalecanych 

18:00  W r. śmierci + Franciszka, jego ++ rodziców Anastazję i Józefa, + brata Gintra,  

+ siostrę Helenę oraz ++ z pokr 

 

Środa  09.11. Rocznica poświęcenia Bazyliki na Lateranie, święto 

17:00  Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże w rodzinie Tere-

sy i Edwarda Obst oraz o bł. Boże w rodzinach córek 

 

Czwartek  10.11. św. Leona, papieża, wsp. 

  7:00   Z podz. Bogu za dar  i misyjnego  ks. , z prośbą o stałą asystencję Ducha Św. zwy-

cięstwo Bożych mocy w Nim i w ludziach do których został posłany, opieki Matki 

Bożej na każdy dzień 

 

Piątek  11.11. św. Marcina, bpa, wsp. 

  9:00  Za + męża Eryka Walaszek, ++ jego rodziców Jana i Gertrudę, +.o. Krystiana, ++ 2 

szwagrów oraz ++ pokr. Walaszek i Szaton 

 

Sobota  12.11. św. Jozafata, bpa. męczennika, wsp. 

  8:00  Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, bł. Boże dla Elżbiety z 

ok.. 80 r. urodzin oraz o bł. Boże w rodzinie syna i wnuka 

 

 

17:30  Nabożeństwo maryjne 

18:00  Za + matkę Erykę Dropała w I r. śmierci. 

 

Niedziela  13.11.  XXXIII zwykła 

  7:30  Für die lebenden u. ++ Mitglieder der Rosenkranzfamilie 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 

10:00  Do Anioła Stróża za roczne dziecko Julię Szymik, o zdrowie i opiekę oraz o bł. 

Boże w rodzinie. 

17:15  Nieszpory 

18:00  Za ++ rodziców Huberta i Łucję, + siostrę Ewelinę, + teściową Hildegardę,  

+ szwagra Andrzeja oraz za ++ z rodzin Oblong, Felix, Rust, Dudek 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny 

 
Starożytny mędrzec Seneka mawiał: „Cokolwiek 

czynisz, czyń roztropnie i patrz na finał”, to znaczy na 
koniec. Prawdopodobnie dla Seneki ów ostateczny cel 
mieścił się bardziej po tej niż po tamtej stronie życia, 
ale nie ulega wątpliwości, że dla tego filozofa roztrop-
ność polegała na takim działaniu, które celowi ostatecz-
nemu podporządkowuje wszystkie inne cele  
i działania. 

Dla chrześcijanina ostateczny cel człowieka mieści 
się po „tamtej” stronie życia, w niebie, skąd wychodzi 
nam na spotkanie i gdzie oczekuje nas Boski Oblubie-
niec – Jezus Chrystus. I warto sobie postawić pytanie: 
czy rzeczywiście królestwo niebieskie jest przedmiotem 
moich najgłębszych aspiracji i pragnień, czy dokładam 
wystarczająco wiele wysiłku, by je zdobyć? 

Chrystus mówi: „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia 
ani godziny”. Czuwanie nie jest zwykłym czekaniem. Bł. Jan  
Paweł II w jednym ze swoich przemówień do młodzieży wyjaśniał, 
że słowo „czuwam” jest w istocie swej odpowiedzią na Miłość. 
Czuwam – to znaczy, że „staram się być człowiekiem sumienia”. 
Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po 
imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, 
a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. Czuwaj-
cie więc… 

 
SENTENCJA TYGODNIA 

 
Św. Jan Bosko: Nigdy nie myślę, że śmierć może zniweczyć 

moje plany, ale zawsze postępuję tak, jakby to, co robię, było 
ostatnią rzeczą w moim życiu.  



Papieska Intencja Ogólna: 

Za wschodnie Kościoły katolickie, aby ich czcigodna tradycja była znana jako duchowe bogactwo 

cenne dla całego Kościoła. 

Papieska Intencja Misyjna: 

Aby kontynent afrykański znalazł w Chrystusie siłę, by wejść na drogę pojednania i sprawiedliwości  

 

W listopadzie następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

6.11.2011 Róża  08 Zajonc Gizela 

13.11.2011 Róża  09 Kruk Maria 

20.11.2011 Róża  10 Pawlik Rosilda 

27.11.2011 Róża  11 Swoboda Krystyna 

 

Na wesoło: 

1. Córeczka pyta mamę: 

 Dlaczego wyszłaś za tatusia? 

 Ty, dziecko, też zaczynasz się dziwić? 

2. Córeczka budzi się o trzeciej w nocy i prosi: 

 Mamo, opowiedz mi jakąś bajkę 

 Zaraz wróci tatuś i opowie nam obu - odpowiada mama. 

 

Pytania: 

1. O kim mówimy, że ma „anielską cierpliwość”? 

a. o śpiochu 

b. o kimś, kto „dmucha na zimne” 

c. o kimś, kto się nigdy nie unosi 

2. Kto tak bał się wody święconej, że aż się znalazł w przysłowiu? 

a. Pan Twardowski 

b. Diabeł 

c. Annasz i Kajfasz 

 

Opowiadanie 

Dwóch drwali pracowało w tym samym lesie przy wyrębie drzew. Pnie drzew były ogromne, 

wytrzymałe i mocne. Obaj używali swych siekier z taką samą wprawą, ale każdy z nich uży-

wał innej techniki. Pierwszy uderzał w drzewo z niesłychaną wytrwałością, raz za razem, nie 

zatrzymując się, chyba że tylko na kilka sekund, by złapać oddech. Drugi co godzinę robił 

przerwę w pracy. O zmierzchu pierwszy był w połowie dzieła. Napocił się porządnie i nie 

dałby rady pracować nawet pięciu minut dłużej. Drugi, choć to niewiarygodne, kończył ścina-

nie swego drzewa. Rozpoczęli razem i obydwa drzewa były dokładnie takie same. Pierwszy 

nie wierzył własnym oczom. Nic z tego nie rozumiem! Co godzinę odpoczywałeś. Jak to 

możliwe, że skończyłeś tak szybko? Tamten odparł z uśmiechem: Widziałeś, że co godzinę 

robiłem sobie odpoczynek. Nie zauważyłeś jednak, że wolny czas wykorzystywałem, aby 

podostrzyć siekierę. Twój duch jest jak siekiera. Nie pozwalaj mu zardzewieć. Ostrz go tro-

chę każdego dnia. 

 

1. Zatrzymaj się na dziesięć minut, aby posłuchać muzyki. 

2. Gdy tylko możesz, spaceruj. 

3. Uściśnij każdego dnia drogie Ci osoby i powiedz każdej z nich: „Kocham cię”. 

4. Świętuj rocznice, urodziny, imieniny i wszystko, co Ci przyjdzie do głowy. 

5. Bądź uprzejmy dla wszystkich, również dla domowników. 

6. Uśmiechaj się. 

7. Módl się.  

8. Pomagaj tym, którzy cię potrzebują. 

9. Zafunduj sobie jakąś przyjemność.  

10. Patrz w niebo i mierz w górę. 

 

Dzisiaj XXXII niedziela zwykła. Odpust w parafii Staniszcze Wlk. Kolekta na cele kurii  

i seminarium. O godz. 17:15 Różaniec za zalecanych 

 

W poniedziałek i wtorek o 17:15 Różaniec za zalecanych. 

 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna dla szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 

W czwartek o 16:00 spotkanie z św. Marcinem. Procesja i nabożeństwo ku czci św. Mar-

cina. Proszę przynieść lampiony oraz kijki potrzebne do pieczenia kiełbasy. Po nabożeń-

stwie pieczenie kiełbasek przy ognisku. Św. Marcin, tradycyjnie prosi o podzielenie się 
symboliczną ofiarą, z ubogimi dziećmi na Misjach. 

 

W piątek o 16:00 zapraszam, uczniów klasy II i III gimnazjum do salki na film „Historia 

św. Rity”. (czas filmu 115 minut). 

 

W sobotę o 9:30 spotkanie kandydatów na ministrantów. 

 

Przyszła niedziela to XXXIII zwykła. Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym. 

Przed kościołem zbiórka do puszek, na rzecz Kościoła prześladowanego. Nieszpory o godz. 

17:15. Kolekta na bieżące płatności parafii. 

 

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 Skowro-

nek w Głuchołazach. Szczegóły podane są w gablotce. 

 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico i Weite Welt 

Adres poczty elektronicznej naszej parafii: parafia.kolonowskie@wp.pl 

 
++ Odbył się pogrzeb zmarłego śp. Joachima Garcorz l.51. Wieczny odpoczynek racz Mu 

dać Panie ++ 

 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Gertrudzie Machnik  

i p. Elżbiecie Dudarewicz składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławień-

stwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Topolowej: Irenę Śmieszkoł, Barbarę 

Sojka, Gabrielę Grobarek oraz Beatę Drąg. Bóg zapłać! 
 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na rzecz naszej parafii. Bóg zapłać za prace przy 

naszej świątyni, dla naszej parafii. Bóg zapłać za udział w nabożeństwach różańcowych, 

szczególnie dzieciom i Mariankom. Bóg zapłać za ofiary z racji składanych wypominek. 

Bóg zapłać o. Józefowi, werbiście, za pomoc duszpasterską w okresie Wszystkich Świę-

tych. 

 

Ofiara złożona w ubiegłą niedzielę na spłatę zakupionego opału wyniosła 3.134 zł, 50 ko-

ron czeskich, 40 euro i 70 centów. Bóg zapłać! 

 

Św. Marcinie ucz Nas dzielić się miłością. 

45/2011 


