
Porządek Nabożeństw 

od 07.10. do 14.10.2012 r. 

 

Niedziela 07.10. XXVII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für die Lebenden u. ++ aus der Rosenkranzfamilie 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + matkę Stefanię z ok. 100 r. urodzin, + ojca Bolesława w r. śmierci, teściów Agniesz-

kę i Józefa oraz ++ z tych rodzin i dusze w czyśćcu 

17:15 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 Za + Michała Chrapkiewicz w 1 r. śmierci 

 

Poniedziałek  08.10. 

17:15 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 1. Za ++ dziadków i + ojca Jerzego 

 2. Za + Leona Rokita w 30 dzień po śmierci 

 

Wtorek  09.10. św. Wincentego Kadłubka, bpa, wsp. 

17:15 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 Za ++ męża Franciszka Maniera, syna Henryka, siostry Paulinę i Elżbietę, szwagrów, 

teściów oraz ++ z pokr. 

 

Środa  10.10. 

  9:00 W int. chorych i seniorów 

17:00 Do Bożej Op. przez wst. MB Różańcowej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą 

opiekę i zdrowie dla syna Rudolfa z ok. 50 r. urodzin oraz o bł. Boże w rodzinie 

17:30 Nabożeństwo różańcowe 

 

Czwartek  11.10. 

17:15 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 1. O opiekę MB i światło Ducha św. dla córki Ilony z ok. 18 r. urodzin 

 2. Za ++ rodziców Katarzynę i Teofila Bonk, brata Gotfryda, żonę Otylię, szwagra Wal-

tra, dziadków z obu stron oraz za ++ z rodzin Bonk, Czupała, Mojza 

 

Piątek 12.10. 

17:15 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 1. Za ++ rodziców Martę i Franciszka, teścia Stanisława oraz ++ dusze z pokr. 

 2. W int. pracowników naszych szkół i przedszkola 

 

Sobota  13.10. bł. Honorata Koźmińskiego pr. wsp. 

  8:00 Za ++ męża Józefa, syna Zygfryda, rodziców Annę i Wincentego, teściów Marię i Błaże-

ja, 5 braci, siostrę, bratową, szwagrów Ewalda, Rudolfa, Jana, ++ z pokr i dusze w czyść-

cu 

—————————–——————————————–————– 

18:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Henryka w r. śmierci, rodziców Jadwigę i Pawła, teściów 

Annę i Pawła ich 2 synów dziadków Annę i Piotra, Annę i Irenę oraz ++ pokr. 

19:00  Nabożeństwo fatimskie 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

41(984) 07.10.2012 – 14.10.2012 
 

 

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, 

i będą oboje jednym ciałem… 

Co więc Bóg złączył tego człowiek niech nie rozdziela. 

 

 Ta jasna i jednoznaczna nauka 

Jezusa była dla ówczesnych słuchaczy, 

przyzwyczajonych do Prawa Mojżeszo-

wego, niespotykaną nowością, a dla 

wielu ludzi współczesnych, choć nie 

jest nowością, pozostaje równie niewy-

godna jak niegdyś. W dobie poszerza-

nia pojęcia małżeństwa o związki part-

nerskie, również tej samej płci, w dobie 

medialnego promowania nieformalnych 

związków między mężczyzną a kobietą 

oraz kształtowania mentalności proro-

zwodowej, tak bardzo trafna jest owa 

Chrystusowa promocja sakramentalne-

go małżeństwa jako związku między 

mężczyzną i kobietą, tak potrzebne jest przypomnienie jego podstawowych zna-

mion, jakimi są jedność i nierozerwalność. 

Skorzystajmy więc dziś z zaproszenia Chrystusa i uczyńmy tę i każdą 

niedzielę świętem promującym małżeński i rodzinny styl życia. Wspólna nie-

dzielna Eucharystia, rodzinny obiad, wspomnienie przy zdjęciach dnia ślubu i 

zobowiązań wynikających z przysięgi małżeńskiej, wspomnienie rodzinnych 

rocznic i uroczystości, spacer z małżonkiem, narzeczonym, to tylko niektóre 

możliwości, które mogą pomóc małżonkom umocnić swoje małżeńskie przy-

mierze, a tym, którzy do małżeństwa się przygotowują, albo odsuwają od siebie 

myśl o nim, zatęsknić za tym świętym węzłem, który nie tylko „formalizuje” 

związek, ale jest przede wszystkim źródłem Bożego błogosławieństwa na 

wspólne życie. 

 

SENTENCJA TYGODNIA: Św. Jan Bosko: Prawdziwa religia nie polega tylko na 

słowach; trzeba przejść do czynów. 



Peregrynacja Relikwii bł. Karoliny Kózkównej 

We wtorek 18.09.2012 r. uroczystą Mszą św. w opolskiej katedrze rozpoczęto w 

naszej diecezji Peregrynację Relikwii bł. Karoliny. Od tego dnia wierni w para-

fiach, będą modlili się i czuwali przy relikwiarzu tej młodziutkiej dziewczyny, któ-

ra w wieku 16 lat poniosła śmierć męczeńską w obronie czystości. Wydarzyło się 

to w roku 1914, zaraz na początku I wojny światowej w miejscowości Zabawa w 

diecezji tarnowskiej. Słowo peregrynacja pochodzi z języka włoskiego i oznacza 

pielgrzymkę lub uroczyste przewożenie relikwii, obrazu lub innych przedmiotów 

kultu religijnego. Relikwie wspomagają nas we wzywaniu świętych i ufnym po-

wierzeniu się ich miłości. Są świadectwem prawdy o Obcowaniu Świętych. Reli-

kwie przypominają nam, że mamy przyjaciół w niebie, którzy ze swojej strony zro-

bią wszystko co mogą, abyśmy też tam byli. Relikwie I stopnia, są to cząstki ciała 

świętego. Relikwie II stopnia to fragmenty ubrania lub przedmiotów świętego. Re-

likwie III stopnia to inne przedmioty towarzyszące świętemu za życia. 

 

W Naszej parafii nawiedzenie relikwii bł. Karoliny Kózkównej, 

patronki dzieci i młodzieży, młodych małżeństw, Ruchu Czystych Serc 

będziemy przeżywali w dniach 

16 - 19 listopada 2012 roku 

Piątek - Poniedziałek 

Szczegóły zostaną podane wkrótce. Już dziś wszystkich parafian  

Z A P R A S Z A M Y 

—–—————————————–——————————————–———— 

Modlitwa przed nawiedzeniem 

Boże Ojcze, Ty w swoim wielkim miłosierdziu zechciałeś, aby Syn Twój Jezus 

Chrystus, wprowadził w głębię miłości swego Najświętszego Ciała 

i Krwi bł. Karolinę, która obdarzona Jego świętością i mocą przekazała je światu. 

Spraw, prosimy Cię pokornie, aby ta troskliwa opiekunka świątyni, która za niedłu-

go nawiedzi naszą parafię w znaku swych relikwii, upraszała przemianę naszych 

serc, wspomagała nas we wszystkich naszych trudnościach, umacniała naszą wiarę 

w Eucharystię i uczyła zaufania do Ciebie, otwierała nas na miłość i miłosierdzie 

naszego Zbawiciela, wprowadzała nas coraz głębiej w miłość wzajemną. 

Błogosławiona Karolino, wzorze żywej wiary, uproś w dniach nawiedzenia łaskę 

nawrócenia dla grzeszników, uzdrowienia dla chorych, umocnienia dla cierpią-

cych, wytrwania w wierze, posłuszeństwo Słowu Bożemu, umiejętność dostrzega-

nia dobra, właściwe wykorzystanie talentów, mądrość w podejmowaniu decyzji, 

wrażliwość sumienia, umiłowanie Eucharystii. Wyproś u Boga dobre i święte po-

wołania do kapłaństwa i zakonu. Amen. 

—–—————————————–——————————————–———— 

DFK Kolonowskie wspólnie z Parafialnym Caritas oraz UMiG Kolonowskie za-

prasza ponownie na bezpłatne spotkanie z cyklu „ZASADY UDZIELANIA 

I POMOCY W RÓŻNYCH PRZYPADKACH”. Szkolenie to kierowane jest dla 

wszystkich zainteresowanych z całej gminy, bez ograniczeń wiekowych. Spotkanie 

odbędzie się 14.10.2012 o godz. 16:00 w salce parafialnej w Kolonowskiem. 

Niedziela 14.10. XXVIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für + Vater Paweł Leja zum Todestag, + Mutter Elżbieta u. ++ aus der Verwandtschaft 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Do MB Różańcowej o łaskę zdrowia i opiekę w pewnej int.  

17:15 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 O uzdrowienie duszy i ciała Wiktora 

—–—————————————–——————————————–————— 

Dzisiaj XXVII niedziela zwykła w roku liturgicznym. Kolekta na cele kurii i seminarium. Rozpo-

czyna się Tydzień Miłosierdzia. 

—–—————————————–——————————————–————— 

W środę o 9:00 Msza św. w int chorych i seniorów. Po Mszy św. Caritas parafii zaprasza na 

spotkanie w salce. O 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy św. Różaniec. 

—–—————————————–——————————————–————— 

W czwartek w Kościele Powszechnym, rozpoczyna się Rok Wiary, ogłoszony przez Ojca św. 

Benedykta XVI. 

—————————–——————————————–——————–———— 

W piątek po mszy wieczornej w salce spotkanie uczniów klas 1 i 2 gimnazjum. W salce u sióstr 

spotkanie 3 klasy gimnazjum. 

—–—————————————–——————————————–————— 

W sobotę o 19:00 ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. O godz. 15:00 zapraszam mini-

strantów, marianki, kandydatów na ognisko w ogrodzie plebanii. 

—–—————————————–——————————————–————— 

Przyszła niedziela to XXVIII zwykła w roku liturgicznym. Kolekta na cele parafii. Jest to XII 

Dzień Papieski obchodzony pod hasłem „Papież Rodziny”. Przed kościołem zbiórka do puszek 

na Fundację Nowego Tysiąclecia wspierającą uczące się dzieci i młodzież z ubogich rodzin. O 

godz. 15:00 w salce spotkanie Róż Różańcowych. O 17:15 Różaniec z muzycznymi rozważania-

mi w wykonaniu Katarzyny Toboła. Odpust w parafii Łagiewniki. 

—–—————————————–——————————————–————— 

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

—–—————————————–——————————————–———— 

W sobotę 13.10. przeprowadzona będzie druga zbiórka złomu. Uzyskane środki ministranci 

przeznaczą na remont dachu klasztoru. Do piątku można przynosić na kartce lub wysłać na para-

fialny e-mail nazwisko i adres, gdzie po złom podjechać. 

—–—————————————–——————————————–————— 

W kancelarii można nabywać różne kalendarze na 2013 rok oraz różańce. 

—–—————————————–——————————————–————— 

++ Odbyły się pogrzeby zmarłych: śp. Georga Klapczyński, l.87; śp. Theobalda Puzik, l. 83; 

śp. Reginy Kosytorz, l. 79. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…++ 

—–—————————————–——————————————–————— 

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

—–—————————————–——————————————–————— 

Do stanu małżeńskiego pragną wstąpić: Weronika Szłapa, zam. Kolonowskie i Grzegorz Pałek, 

zam. Staniszcze Małe (zap. III). 

—–—————————————–——————————————–————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Janowi Gerlich składamy jak najser-

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

—–—————————————–——————————————–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Anitę Wągrodzką, Iwonę Smieskol, 

Gabrielę Ziaja oraz Beatę Lorek. Bóg zapłać! 

—–—————————————–——————————————–————— 

Maryja zaprasza w miesiącu październiku na NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE! 

41/2012 


