
Porządek Nabożeństw 

od 23.09. do 30.09.2012 r. 

 

Niedziela 23.09. XXV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für ++ Eltern Gertruda i Franciszek, Franciszka u. Piotr, Tante Rozalia u. ++ Großeltern 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 W int. pracowników Huty Małapanew w Ozimku 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za + męża, ojca i dziadka Konrada Dyla 9 r. śmierci, ++ Elżbietę i Mikołaja Dyllong, brata 

Helmuta, Jana Dworczak, Alojzego Meka, Alojzego Leja, Gotfrieda, Waltra, ++ z pokr.  

z obu stron 
 

Poniedziałek  24.09. 

  7:00 Za + + i żyjących z rodziny oraz dusze opuszczone 

 

Wtorek  25.09. bł. Władysława z Gielniowa, prezb. wsp. 

18:00 1 Z podz. I prośbą w int. pielgrzymujących na Górę św. Anny 

 2 Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą w rodzinie i rodzi-

nach dzieci 

 

Środa  26.09 

17:00 Za ++ rodziców Martę i Emanuela Ziaja, ich rodziców i rodzeństwo z obu stron, ++ rodziców 

Gertrudę Waltra Sprancel, siostry Gizelę i Klarę, szwagra Rudolfa i pokr. 

 

Czwartek  27.09.. św. Wincentego a Paulo prezb. wsp. 

18:00  Za + męża, ojca i dziadka Józefa w 4 r. śmierci, ++ pokr. z obu stron 

 

Piątek 28.09. św. Wacława, m. wsp. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za + żonę i matkę Annę w r. śmierci 

 

Sobota  29.09. święto Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała 

  8:00 Przez wst. NSM i Judy Tadeusza z podz. za odebrane laski z prośbą o bł. Boże i zdrowie 

w rodzinie Brygidy i Herberta Pawlik 

11:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie 

dla Elfrydy Lewandowskiej z ok. 80 r. urodzin, o bł. Boże w rodzinach dzieci i wnuków 

—–—————————————–——————————————–————– 

17:30 Różaniec 

18:00 1 Za ++ żonę, matkę, babcię Brygidę Bernais 4 r. śmierci oraz z podz. i prośbą o zdrowie 

i Boże bł. w całej rodzinie 

 2 Za + Ryszarda Czok w 30 dzień po śmierci 
 

Niedziela 30.09. XXVI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Als Dank für erhaltene Gnaden u. mit der Bitte um Gottes Segen u. Gesundheit in der Familie 

anlässlich des 25. Hochzeitstages von Lidia u. Waldemar  

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Do MBNP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę z ok. 18 r. urodzin 

15:00  chrzest: Adam Dominik Rathmann 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za + ojca Franciszka z ok. 90 r. urodzin ++ teściów Elżbietę i Reinholda ++ pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, 

Mnie przyjmuje 

 

Pytanie: „Kto jest największy?” zaw-

sze towarzyszyło ludzkiej historii. Doprowa-

dziło ono do powstania szczegółowych wyka-

zów stopni wojskowych, politycznych, cywil-

nych, a nawet kościelnych. Apostołowie swo-

ją tajemną rozmową w drodze prowokują dziś 

w Ewangelii Jezusa do odpowiedzi na pytanie 

o hierarchię panującą w Królestwie niebie-

skim. Ujmująca jest katechetyczna mądrość 

Chrystusa, który – udzielając odpowiedzi – 

posługuje się symbolem dziecka. Skłania 

w ten sposób tak Apostołów jak i nas dzisiaj, 

byśmy zapytali, ile z postawy dziecka jest 

w naszym dojrzałym chrześcijańskim życiu. 

To ona bowiem zdaje się być gwarantem zdo-

bycia miejsca w hierarchii niebieskiej. Ile zatem we mnie szczerości 

i prostoty dziecka? Czy dla wygody i zachowania twarzy nie uciekam 

w świat fałszu i kłamstwa? Ile we mnie wiary dziecka, wiary całkowitej, 

bez zastrzeżeń i wyrachowania? Czy potrafię – jak dziecko – złożyć 

swoje życie w kochających ramionach Ojca, czy może szukam ziemskie-

go zabezpieczenia i sam piszę scenariusz mojego życia, gdyby z Panem 

Bogiem „coś nie wyszło”? Wiele jest tych niełatwych pytań, ale warto 

poszukać w sobie na nie odpowiedzi. A jeżeli odpowiedzi nie będą zado-

walające, trzeba zacząć stawać się na powrót dzieckiem, bo to „do nich 

należy Królestwo niebieskie”. 

SENTENCJA TYGODNIA: bł. Jan XXIII: Szukajcie radości, niosąc wszę-

dzie nutę szczerości, prawości, unikając tego, co jest kłamstwem i udawaniem, 

aby z waszego życia mógł wypływać nieustający strumień wody żywej, sięgający 

aż do życia wiecznego.  



Wszystkim, którzy uczestniczyli w Mszy św. Dożynkowej, składamy słowo 

podziękowania. Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaan-

gażowali się w przygotowanie, prace, udział, przed, w czasie i po dożyn-

kach. 

————————–—————————————————————— 

 

Mały katechizm 

 

 Jakie są sakramenty w służbie komunii i posłania wiernych? 

Dwa sakramenty, święceń i małżeństwa, udzielają specjalnej łaski do szcze-

gólnego posłania w Kościele i służą budowaniu Ludu Bożego. Przyczyniają 

się one w sposób szczególny do tworzenia wspólnoty kościelnej i zbawienia 

innych ludzi. 

 Co to jest sakrament święceń? 

Jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa 

Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. 

 Dlaczego nazywa się sakramentem święceń? 

Nazwa „święceń” pochodzi od łacińskiego ordo, oznaczającego określony 

stan w Kościele, do którego wchodzi się za pomocą specjalnego obrzędu 

konsekracji, nazywanego ordinatio, który udziela daru Ducha Świętego, 

pozwalającego wykonywać „świętą władzę” (sacra postestas) w imię 

i z mocy Chrystusa w służbie Ludowi Bożemu. 

 Dlaczego sakramenty są skuteczne? 

Sakramenty są skuteczne ex opere operato („przez sam fakt spełnienia 

czynności sakramentalnej”); udzielają one łaski, którą oznaczają, ponieważ 

działa w nich sam Chrystus, i to niezależnie od osobistej świętości szafarza. 

Skutki sakramentów zależą jednak także od dyspozycji tego, kto je przyj-

muje. 

 Z jakiej racji sakramenty są konieczne do zbawienia? 

Dla wierzących w Chrystusa sakramenty są konieczne do zbawienia, jeśli 

nawet poszczególni wierni nie wszystkie je przyjmują, ponieważ udzielają 

one łask sakramentalnych, odpuszczają grzechy, czynią wiernych dziećmi 

Bożymi, upodabniają do Chrystusa naszego Pana i włączają do Kościoła. 

Duch Święty uzdrawia i przemienia tych, którzy Go przyjmują. 

 Komu jest zarezerwowane rozgrzeszenie z niektórych grzechów? 

Rozgrzeszenie z niektórych grzechów, szczególnie ciężkich (objętych eks-

komuniką) jest zarezerwowane Stolicy Apostolskiej lub miejscowemu bi-

skupowi, lub też upoważnionym przez niego prezbiterom; w przypadku nie-

bezpieczeństwa śmierci może z każdego grzechu i ekskomuniki rozgrzeszyć 

każdy kapłan. 

Dzisiaj XXV niedziela zwykła w roku liturgicznym. Kolekta na budowę kościołów i wydział teolo-

giczny w Opolu. Nieszpory o 17:15. 

—–—————————————–——————————————–————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy w salce spotkanie kandydatów do I komunii. 

—–—————————————–——————————————–————— 

W piątek o 18:30 w salce spotkanie kandydatów do Bierzmowania. 

—–—————————————–——————————————–————— 

W sobotę o 9:00 spotkanie ministrantów. O 9:30 spotkanie kandydatów na ministrantów. 

—–—————————————–——————————————–————— 

Przyszła niedziela to XXV zwykła w roku liturgicznym. Kolekta na cele parafii. 

—–—————————————–——————————————–————— 

W imieniu sióstr, PRD i swoim Bóg zapłać za składane ofiary na remont dachu klasztoru.  

Stan wpłat na konto, na dzień 18.09. wynosi 45.323 zł. Na dalszą życzliwość w składaniu ofiar na 

ten cel liczymy. 

—–—————————————–——————————————–————— 

W środę o 19:00 wyjazd na Apel Jasnogórski. Koszt 10 zł. Zapisy w zakrystii. 

—————————–——————————————–——————–———— 

Na stronie parafialnej www.parafia-kolonowskie.pl można zobaczyć m.in. zdjęcia z dożynek. 

Na stronie www.nasza-wiara.pl można w odcinkach, z przymrużeniem oka, poczytać refleksje 

o Camino 2012. Od 1 września odwiedzono naszą stronę 2900 razy! Dziękujemy! 

—–—————————————–——————————————–————— 

Bóg zapłać za każde dobro, życzliwość, modlitwy i wykonane prace dla naszej parafii. Dziękujemy 

panom za transport i wrzucenie opału do kościoła i klasztoru sióstr. 

—–—————————————–——————————————–————— 

W dniu 6 października, sobota, wyjazd do Zakopanego. Na razie brak wolnych miejsc. 

Do 29.09. należy podać imię nazwisko, adres, nr pesel, 58 zł. Wyjazd będzie o 4:30. Program 

pobytu, będzie zależał od pogody. Od 18:30 będziemy uczestniczyli w czuwaniu w kościele MB 

Fatimskiej na Krzeptówkach. Należy zabrać 14 zł. na ewentualny wjazd kolejką. Nie wpłacenie 

pieniędzy w podanym terminie oznacza rezygnację z wyjazdu. Pragnę przeprosić ogromną ilość 

osób dla których nie starczyło już miejsc, jak Bóg da, to jeszcze tam pojedziemy. 

W dniu 6 października pielgrzymka Róż różańcowych do Winowa. Dla 8 osób chętnych możliwy 

jest wyjazd Busem. Zgłoszenia u p. Marii Kruk. 

—–—————————————–——————————————–————— 

We wtorek z grupą 40 gimnazjalistów uczestniczyliśmy w katedrze w rozpoczęciu peregrynacji reli-

kwii bł. Karoliny Kózkównej w naszej diecezji. W naszej parafii te relikwie będą 8-10 listopada. 

—–—————————————–——————————————–————— 

W kancelarii można nabywać różne kalendarze na 2013 rok. 

—–—————————————–——————————————–————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny oraz Mały Gość 

—–—————————————–——————————————–————— 

Do stanu małżeńskiego pragną wstąpić: Sonia Loch, zam. Spórok i Łukasz Iwanecki, zam. 

Kolonowskie (zap. III), Weronika Szłapa, zam. Kolonowskie i Grzegorz Pałek, zam. Stanisz-

cze Małe (zap. I). 

—–—————————————–——————————————–————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Jadwidze Bereziuk, p. Jerzemu Pocze-

śniok, p. Teresie Jarzombek, p. Urszuli Wałaszek, p. Jadwidze Opiela i p. Elfrydzie Lewan-

dowskiej składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze 

lata!!! 

—–—————————————–——————————————–——–—— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Martę Ziaja, Renatę Szłapa, Monikę 

Kupke i Reginę Przybyła. Bóg zapłać! 

—–————————————–—————–——————————————–——–—— 

Prośba Caritas: jeśli ktoś ma na zbyciu szafę i wersalkę to proszę o kontakt z p. Sabiną Owsiak 

(tel. 77 4611481). 

Nie pytaj co daje ci życie. Zapytaj co ty dajesz. 

39/2012 


