
Porządek Nabożeństw 

od 28.08. do 04.09.2011 r. 

 

Niedziela  28.08.  XXII zwykła 

  7:30  Für ++ Ehemann, Vater u. Grossvater Józef , ++ Eltern Piotr u. Paulina, Schwiegereltern 

Franciszka u. Anastazja, Schwäger Leonard u. Stanisław u. für alle ++ in den Familien 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 

10:00  Za ++ rodziców Weronikę i Piotra Jadwigę i Tomasza, siostry: Marię, Edytę, Łucję, 

braci Jana i Wiktora, szwagra Walentego oraz za ++ z pokr. 

18:00  Za + Gerharda Krupka (od sąsiadów) 

20:00  Nabożeństwo z ok. powitania pielgrzymów 

 

Poniedziałek  29.08.  Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, wsp. 

18:00  Za + syna Patryka w r. ur., + babcię Otylię i wujka Ernsta 

 

Wtorek  30.08   
18:00  Za + matkę Karolinę Radimerską, ojca Fryderyka, ciotkę Marię, trzech braci: Ernsta, 

Józefa i Alfreda, teściową Gertrudę oraz ++ z pokr 

 

Środa  31.08.   
11:00  Msza św. ślubna: Anny Ganschinietz i Krzysztofa Opszańskiego 

18:00  Za + męża i ojca Gerharda z ok. ur., za ++ teściów Franciszkę i Jana Świerc, Alfreda 

Świerc, ++ rodziców Wiktorię i Jana Nieslony, siostrę Marię, kuzynkę Hildegardę i jej 

syna Piotra, + ciotkę Franciszkę i Wujka Sznajder, ++ z pokr. i dusze opuszczone 

 

Czwartek  01.09.  bł. Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji, wsp. 

08:30  O bł. Boże w nowym roku szkolnym i katechetycznym 

17:00  Godzina Święta 

18:00  O bł. Boże w nowym roku szkolnym i katechetycznym dla młodzieży 

 

Piątek  02.09.   
  7:00  ……………………………………………………. (Deutsch) 

18:00  Za + męża i ojca Bogusława Kruk w r. ur., jego ++ rodziców, brata, bratową, rodziców 

Różę i Franza Smieskol, ++ dziadków i krewnych 

 

Sobota  03.09.  św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, wsp. 

  8:00  Do Op. Bożej przez wst. MB Fatimskiej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze dla 

Katarzyny i Marcin Spałek z ok. I r. ślubu 

11:00  Msza św. ślubna: Dominiki Obst i Damiana Ozimek 

 

 

17:00  Nabożeństwo I sobót 

18:00  Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie z ok. 30 r. ślubu 

oraz o bł. Boże w rodzinie syna 

 

Niedziela  04.09.  XXIII zwykła 

  7:30  Für + Bruder Karol Kandziora anlässlich des I. Todestags, ++ Eltern Albina u. Jerzy 

Kandziora u. ++ aus der Verwandtschaft Świerc u. Kandziora 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 

10:00  Dziękczynna Msza Św. Dożynkowa 

15:00  Nieszpory z udzielaniem Sakramentu Chrztu Świętego 

18:00  Przez wst. NSMP z podz. Za odebrane łaski, z prośbą dalsze, opiekę i zdrowie  

w rodzinie Swoboda Rajmund, w rodzinach synów: Krzysztofa i Piotra oraz o szczęśli-

we rozwiązanie dla córki Anny 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

35(926) 28.08.2011 – 04.09.2011 
 

 

Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją dostrzegą, 

którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają. 

 

 Rozpoczynający się w tym tygodniu 

miesiąc wrzesień wraz z pierwszymi zwiastu-

nami jesieni przynosi nam początek roku 

szkolnego dla dzieci i młodzieży, czas powro-

tu do zajęć nauczycieli i wychowawców, 

wreszcie koniec sezonu urlopowego dla tych, 

którzy na mniej lub bardziej zorganizowany 

wypoczynek mogli sobie pozwolić. Ten nowy początek winien 

nas motywować do poszukiwania „wspaniałej i niewiędnącej 

mądrości”, mierzonej nie tylko porcją zdobytej książkowej 

wiedzy, ale również ilością doświadczeń, które niesie życie,  

a których miejscem zdobywania jest dom, szkoła i miejsce pra-

cy.  

 Trzeba zatem na nowo otworzyć umysł i serce, przyjąć 

postawę gotowości na przyjęcie wiedzy i mądrości życia. Trze-

ba również podjąć konkretny wysiłek, by dostrzegać źródła 

prawdziwej, niewiędnącej mądrości, wreszcie należy nawiązać 

współpracę z Bożą łaską, aby błogosławieństwo Boga towarzy-

szyło wszelkim naszym poczynaniom. 

 Na czas nowego roku szkolnego i katechetycznego, na 

czas podjęcia na nowo swoich codziennych obowiązków  

zawodowych przyjmijcie najlepsze życzenia Bożych natchnień  

i wszelkiej pomyślności, która niech zawsze będzie wyrazem 

zaufania do Tego, który prowadzi nas właściwą drogą. 



GORĄCO WITAM – SZCZĘŚĆ BOŻE ! 

 

 Dekretem ks. biskupa w dniu 24 sierpnia 2011oku. zostałem mianowany probosz-

czem w parafii Niepokalanego Serca NMP w Kolonowskiem. 

 Nazywam się ks. Piotr Bekierz. Urodziłem się w Bytomiu. Moja mama i siostra  

z rodziną, mieszkają od ponad 20 lat w Niemczech. Tato zmarł krótko po moich święce-

niach. Do szkoły podstawowej uczęszczałem w Pyskowicach. Ukończyłem Liceum  

Mechaniczne w Zabrzu. Seminarium Duchowne ukończyłem w Nysie. Święcenia kapłań-

skie przyjąłem w 1986r.  Jako wikary służyłem 4 lata w Zabrzu i 4 lata w Korfantowie. 

Posługę proboszcza pełniłem w  parafiach: Kobiela (3 lata), Skorogoszcz (6 lat), MBWW  
w Kluczborku (3 lata), Wojnowice (5 lat). Byłem również dyrektorem Caritas rejonu Klucz-

borskiego, wicedziekanem dekanatu Niemodlin oraz dziekanem dekanatu Pietrowice Wlk. 

 Chylę czoła za dotychczasową pracę duszpasterską i gospodarczą jaka została doko-

nana w tej parafii przez moich poprzedników księży proboszczów. Szczególnie przez  

ks. Wolfganga. Szacunkiem darzę i dziękuję, poprzednikowi  ks. Joachimowi, za życzliwe 

mnie przyjęcie i wiele cennych uwag o parafii. 

 Staję przed czekającym mnie zadaniem z bojaźnią. Ale, też myślę, że kto jak kto, ale 

to właśnie każdy kapłan czuje MOC Z WYSOKA. 

Pierwszym krokiem jest pobyć w parafii i poznawać ludzi, zwyczaje, religijność. Poznaniu 

będą służyły miedzy innymi spotkania w nadchodzącym czasie. 

 Przybywam do parafii sam. Rodzina mieszka za granicą. Stałej pani gospodyni nie 

mam. Mam otaczające mnie grono przyjaciół z parafii w których byłem poprzednio. Za 

życzliwość w pierwszych dniach pobytu, dla mnie w nowej, a dla nas, Naszej parafii – 

Dziękuję. 

 Życie parafii zależy od dwóch stron, parafian i kapłana.   Parafia, jest „ MAŁĄ  

OJCZYZNĄ”. Dobrem indywidualnym jest dom i obejście. Natomiast dobrym wspólnym 

jest m.in. kościół, cmentarz, salki, plebania. 

 Pragnę o powierzone mi dobro duchowe i gospodarcze, na czas mej posługi  

w naszej parafii, jak najlepiej umię, troszczyć się. 

O   MODLITWĘ   ZA   MNIE   WAS   BARDZO   PROSZĘ. 

Proszę również o wyrozumiałość i pomoc na początku mojego tu pasterzowania. 
ks. Piotr 

 

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 

Za wszystkich nauczycieli, aby umieli przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać auten-

tyczne wartości moralne i duchowe. 

 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 

Aby wspólnoty chrześcijańskie, rozsiane na kontynencie azjatyckim, z zapałem głosiły 

Ewangelię, radością wiary dając świadectwo o jej pięknie. 

 

We wrześniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

 04.09. Róża 10 p. Rosilda Pawlik 

 11.09. Róża 11 p. Krystyna Swoboda 

 18.09. Róża 12 p. Manfred Ullmann 

 25.09. Róża   1 p. Teresa Obst 

Dzisiaj obchodzimy XXII niedzielę zwykłą.  

Zapraszamy na nabożeństwo z przywitaniem pielgrzymów ok. godz. 

20:00. 

 

W czwartek rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. 

Okazja do skorzystania ze s. pokuty:  

 wtorek od 16:00 do 18:00 (dzieci) 

 środa od 16:00 do 18:00 (młodzież) 

 czwartek od 17:00 do 18:00 

 

W piątek odwiedziny chorych od godz. 8:00. 

 

Sobotę o godz. 16:00 nauka przedchrzcielna. 

 

W sobotę zapraszamy na nabożeństwo I sobót miesiąca o godz. 17:00. 

 

W przyszła niedzielę obchodzimy Dożynki Parafialne. 

 

Zaproszenie na spotkania: 

 poniedziałek o godz. 19:00 - Parafialna Rada Duszpasterska 

 wtorek o godz. 19:00 - parafialny Caritas 

 środa o godz. 19:00 - zarząd DFK 

 

Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Anna Ploch z Gro-

dziska i Grzegorz Grabowski z Kolonowskiego (zap. II), Dominika 

Obst z Kolonowskiego i Damian Ozimek ze Szczedrzyka (zap. II) 

 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. 

 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniej-

sze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Prostej: Marię Schat-

ton i Gizelę Nocoń oraz z ul. Kolejowej: Grażynę Trzasko i Wiolettę Me-

inel. Bóg zapłać! 

 

Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

35/2011 


