
Porządek Nabożeństw 

od 30.01. do 06.02.2011 r. 

 

Niedziela  30.01.  IV zwykła 

  7:30  Für + Ehemann u. Vater Theodor Rock, seine ++ Eltern Josef u. Franziska, Schwie-

gereltern Lorenz u. Margarette Moj u. alle ++ aus der Verwandtschaft beiderseits 

  9:30  Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 

10:00  Do Op. B., przez wst. Niepokalanego Serca Maryi z podz. za wszelkie łaski,  

z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z ok. 50 r. ur. oraz o bł. Boże w małżeń-

stwie córki 

17:15  Nieszpory 

18:00   Za + żonę i matkę Urszulę z ok. ur., ++ rodziców, teściów, siostrę, brata oraz za ++ 

z pokr. 

 

Poniedziałek  31.01.  św. Jana Bosko, przb. wsp. 

  6:45  ……………………………………………... 

 

Wtorek  01.02.   

17:00   Za + ojca Stanisława w 12 r. śm., jego ++ rodziców i teściów oraz ++ z pokr. 

 

Środa  02.02.  Ofiarowanie Pańskie, św. 

  8:00  Für die lebenden u. ++ Mitglieder der Rosenkranzfamilie 

18:00   Za + męża i ojca Norberta w r. śm., rodziców Elżbietę i Jana, Zofię i Stanisława, 

siostrę Magdalenę oraz ++ z pokr. 

 

Czwartek  03.02.  I miesiąca 

16:00  Godzina Święta 

17:00  Za + syna Marcina w r. śm., ++ rodziców i teściów, siostrę Irenę, szwagierki: Pauli-

nę, Elfrydę i Magdalenę oraz ++ z pokr. 

 

Piątek  04.02.  I miesiąca 

  7:00  Für alle Kranken aus unserer Pfarrgemeinde 

16:30  Różaniec w int. dzieci i młodzieży 

17:00   Za ++ rodziców Annę i Ottona Dykta, Elżbietę i Piotra Zuber, ++ rodzeństwo, bra-

towe, szwagierki, szwagrów z rodzin Dykta Zuber oraz ++ dziadków z obu stron 

 

Sobota  05.02.  św. Agaty, dz. i m., wsp. 

  8:00  ……………………………………………... 

 

 

17:00  Nabożeństwo maryjne I sobót miesiaca 

18:00  Za + męża Józefa w. r. oraz teściów Marię i Richarda, rodziców Wiktorię i Erwina, 

+ Marię Teodor, ciotkę Gertrudę, syna, męża oraz dusze w. czyśćcu cierpiące. 

 

Niedziela  06.02.  V zwykła 

  7:30  …………………………………… (Deutsch) 

  9:30  Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 

10:00  Za żyjących i ++ Parafian 

17:15  Nieszpory 

18:00  ……………………………………………... 

 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

05(897) 30.01.2011 – 06.02.2011 
 

 

Inauguracja Roku Życia Konsekrowanego  
w Metropolii Górnośląskiej 

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego  
w tym roku w naszej diecezji i całej metropolii 
górnośląskiej będzie miał wyjątkowo uroczysty 
charakter. Dzień ten rozpocznie, ogłoszony przez 
biskupów Katowic, Gliwic i Opola, Rok Życia 
Konsekrowanego w naszej metropolii  
kościelnej. Ma on stanowić czas szczególnej  
łaski od Boga. Nasza z nią współpraca ma zaowo-
cować pogłębieniem rzetelnej wiedzy na  
temat życia konsekrowanego, refleksją nad  
tożsamością i charyzmatem poszczególnych zgromadzeń w kontek-
ście ich wewnętrznych i zewnętrznych problemów, a przede wszyst-
kim modlitwą z siostrami i za siostry oraz o nowe powołania  
zakonne. 

Hasłem roku jak piszą biskupi w swoim liście do wiernych „będą 
słowa wyjęte z anielskiego zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie: 
„Pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1,28). Zdają się one dobrze wskazywać 
na boskie źródło tożsamości osób konsekrowanych i szczególną ich 
więź z Panem”. Patronką Roku Życia Konsekrowanego obwołano bło-
gosławioną Marię Luizę Merkert, urodzoną i działającą w Nysie zało-
życielkę Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, nazywaną Śląską Samary-
tanką, Matką ubogich, a nawet kochaną Matką wszystkich. W jej  
życiu i posługiwaniu odnaleźć można podstawy realizacji jakiejkol-
wiek formy życia konsekrowanego: zawierzenie Bogu, poświęcenie 
Mu życia, rozwijanie tego, co Bogu miłe, oblubieńcza więź z Jezusem. 

Zechciejmy więc, wpatrując się w jej przykład, w konkretny sposób 
odpowiedzieć na wezwanie Roku Życia Konsekrowanego, na wezwa-
nie do refleksji i modlitwy, do współpracy i wdzięczności wyrażanej 
Bogu i ludziom za dobro wypływające z posługi sióstr zakonnych.  



Rozliczenie Parafialnego Zespołu Caritas  za 2010 rok 

 

Przychód: 

 

Saldo z 2009 roku         440,00 zł. 

Członkowie wspierający (20)    1.540,00 zł. 

Sponsorzy       5.115,00 zł. 

Skarbonka św. Antoniego       141,15 zł. 

Sprzedaż świec adwentowych      110,00 zł. 

Skarbonki wiekopostne i ofiara z W. Czwartku    820,00 zł. 

Sprzedaż skarpet i kartek świątecznych     473,00 zł. 

Sprzedaż pierników        695,00 zł 

Dotacja z OPS na Wigilię dla samotnych  1.100,00 zł. 

       ——-————— 

     Razem        10.434,15 zł. 

 

 

Wydatki: 

 

Jubilaci i odwiedziny chorych (54)   2.154,92 zł. 

Zwrot kosztów transportu „C” - Opole     262,76 zł. 

Dzień Chorych i Tydzień Miłosierdzia     654,08 zł. 

Dotacja do biletów          20,00 zł. 

Zakup żywności i lekarstw       231,95 zł. 

„Wakacje z Bogiem”        681,83 zł. 

Dopłata do wycieczki     2.000,00 zł. 

Zapomogi okolicznościowe       550,00 zł. 

Paczki wielkanocne        340,49 zł. 

Św. Marcin, św. Mikołaj i św. Elżbieta     547,24 zł. 

Wigilia dla samotnych     1.764,01 zł. 

Inne (gaz, środki czystości, ksero…)     568,35 zł. 

       ——————— 

     Razem  9.775,63 zł. 

 

Saldo za 2010 rok        658,52 zł. 

 

W imieniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej skğadamy serdeczne B·g 

zapğaĺ cağemu Parafialnemu Zespoğowi Caritas za troskň o nasze siostry 

i braci w potrzebie oraz tym wszystkim dziňki, kt·rym taka pomoc jest 

moŨliwa. 

Dzisiaj obchodzimy IV niedzielę zwykłą 

Zapraszamy na nieszpory o godz. 17:15. 

 

We środę przypada Św. Ofiarowania Pańskiego. Czcimy Jezusa Chrystusa, 

który jest Światłością Świata i Jego Matkę w tytule „Matki Bożej Gromni-

czej”. Błogosławieństwo świec na Mszy św o godz. 18:00. 

W tym dniu przypada też Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Kolekta 

tego dnia przeznaczona jest na klasztory klauzurowe. 

 

W czwartek przypada wspomnienie św. Błażeja. Po Mszy św. udzielanie  

błogosławieństwa gardła ku jego czci. 

 

W czwartek Godziny Święta o godz. 16:00. Zapraszamy! 

 

W piątek odwiedziny chorych od godz. 8:00 (z wyj. ul. Haraszowskie i  

Pluderska. te ul. w sobotę od godz. 9:00) 

 

W sobotę po Mszy św. o godz. 8:00 święcenie chleba ku czci św. Agaty. 

 

W sobotę o godz. 15:00 nauka przedchrzcielne. 

 

Spowiedź:  

ü dzieci ze szkoły podstawowej czwartek od godz. 15:00 

ü młodzieży piątek od godz. 16:00 

 

Na stoliku z tyłu kościoła leżą gotowe formularze wpłat na remont dachu 

klasztoru. 

 

Serdeczne podziękowania składamy p. Edwardowi Obst oraz Henrykowi 

Drzyzga za pracę przy piecu w kotłowni pod kościołem. 

 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico,  

Weite Welt oraz Droga do Nieba 

 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie  

p. Otylii Stefan, p. Karolowi Wacławczyk, p. Różę Pałek, p. Marię 

Kałuża oraz p. Gertrudę Bartodziej składamy jak najserdeczniejsze 

życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!  

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Marię Konieczny, 

Mariolę Chudy, Sylwię Chudy oraz Katarzynę Ploch. Bóg zapłać! 

 

ŧyczň wszystkim bğogosğawionego tygodnia! 

05/2011 


