
Porządek Nabożeństw 

od 14.10.2012 do 21.10.2012 r. 

 

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 

 

Poniedziałek  15.10. św. Teresy od Jezusa, dz. dr. wsp 

17:15 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 Za ++ matkę Elżbietę Kandora w r. śmierci, ojca Pawła, rodziców Paulinę i Pawła Drzyzga, siostrę 

Elżbietę, szwagra Rajmunda, dziadków oraz ++ z pokr. Kandora, Krupka, Drzyzga 

 

Wtorek  16.10. św. Jadwigi, ur. 

17:15 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok.. urodzin 

 

Środa  17.10. św. Ignacego Antiocheńskiego, bp. m. wsp 

17:00 Za ++ żonę i matkę Jadwigę Mocny, rodziców Augustyna i Dominika Mocny, Wiktorię i Pawła  

Mocny, 3 braci oraz ++ z pokr. Maleska, Mocny 

17:30 Nabożeństwo różańcowe 

 

Czwartek  18.10. św. Łukasza, ew. św. 

12:00  W int. pracowników Stacji i gabinetu, woluntariuszy Caritas, wszystkich darczyńców oraz pacjentów 

17:15 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 Za + męża, ojca i dziadka Klausa Gepert w dniu urodzin, jego ++ rodziców Marię i Józefa, siostrę 

Edytę, szwagra Rudolfa, rodziców Łucję i Franciszka Drynda, 3 braci, siostrzenicę Ewę oraz  

++ pokr. 

 

Piątek 19.10. 

17:15 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 Do Bożej Op. przez wst. MB Różańcowej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdro-

wie z ok. 50 r. urodzin dla męża i ojca Krzysztofa 

 

Sobota  20.10. św. Jana Kantego, pr. wsp. 

  8:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę zdrowie w rodzinach Jancik i Sledziona 

15:00  chrzest: Tomasz Gabriel Bogdoł 

—————————–——————————————–————– 

17:15 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 Za ++ ojca Ludwika, rodziców Ernesta i Łucję, ++ pokr. 

 

Niedziela 21.10. XXIX zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für + Leona Rokita - von Nachbarn 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 O bł. Boże opiekę MB łaski i zdrowie dla ks. Joachima Pohl w pracy misyjnej z ok. urodzin 

15:00 chrzest: Oliwier Krzysztof Czupała 

17:15 Nabożeństwo różańcowe 

18:00 Za ++ rodziców Huberta i Łucję, siostrę Ewelinę, matkę Hildegardę, ojca Gerharda, brata Andrzeja 

oraz ++ pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

42(985) 14.10.2012 – 21.10.2012 
 

 

12. Dzień Papieski 

 

Dziś obchodzimy kolejny, dwunasty Dzień Papie-

ski, pod hasłem „Jan Paweł II - Papież Rodziny”. 

W tym roku bł. Jan Paweł II zaprasza nas do  

pochylenia się nad chrześcijańską prawdą o rodzi-

nie. Refleksja nad rodziną jest bowiem sprawą 

niezwykle ważną w kontekście przemian ekono-

miczno-ideowych we współczesnym świecie, które często  

prowadzą do negowania wartości małżeństwa i rodziny, margi-

nalizowania czy nawet wyśmiewania małżeństwa jako nieroze-

rwalnego związku mężczyzny i kobiety. W publikacjach książ-

kowych, w popularnych czasopismach, w programach radio-

wych i telewizyjnych pojawiają się treści świadczące o pogar-

dzie dla rodziny. 

Tymczasem rodzina – jak pisał Ojciec Święty w adhortacji  

Familiaris consortio – jest znakiem nadziei dla współczesnego 

świata, z niej bowiem wywodzą się przyszłe pokolenia, które 

przekazują wiarę w jedynego Boga i objawiają w pełni miłość 

Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela, do człowieka. 

Zadaniem chrześcijanina jest tę prawdę zgłębiać, przyjąć oraz 

głosić ją w swoich środowiskach. 

12. Dzień Papieski przeżywany pod hasłem „Jan Paweł II –  

Papież Rodziny” to także zaproszenie do wytrwałej i częstej  

modlitwy o świętość polskich małżeństw i rodzin. 

 

SENTENCJA TYGODNIA: rzymski taksówkarz: Dlaczego Polak 

nie może zostać papieżem? W końcu św. Piotr też był cudzoziemcem. 



 

W Naszej parafii nawiedzenie relikwii bł. Karoliny Kózkównej będziemy przeżywali w dniach  

16 - 19 listopada 2012 roku (piątek - poniedziałek). Szczegóły zostaną podane wkrótce. 

—–—————————————–——————————————–————— 

20-lecie Stacji Opieki Caritas w Kolonowskiem. 18 października 1992 roku uroczystą mszą  

w Kościele Parafialnym zainaugurowano działalność Stacji Opieki Caritas na terenie Naszej Gminy. 

Kolonowskie było drugie po Dobrzeniu Wielkim, które dostąpiło tego zaszczytu. Pierwszą swą siedzi-

bę Stacja miała przy Urzędzie Gminy, od sierpnia 1994 roku w budynku ZOZ Ozimek przy ul Arki 

Bożka w Fosowskiem, a 24 października 2007 roku uroczyście otwarto i poświęcono nową stację  

w Kolonowskiem. W Stacji Opieki Caritas w Kolonowskiem zatrudnionych jest sześć pielęgniarek  

w pełnym wymiarze godzin, które świadczą swoje usługi na terenie Miasta i Gminy Kolonowskie, 

oraz na terenie Miasta i Gminy Ozimek. Działalność Stacji została całkowicie ukierunkowana na  

środowisko domowe pacjentów, respektując potrzeby psychiczne człowieka, który woli przeżywać 

swoją starość i chorobę wśród najbliższych, we własnym domu. Praca pielęgniarek środowiskowych 

pozwala do maksimum wydłużyć pobyt chorego w domu i skrócić do minimum leczenie i rekonwale-

scencję w szpitalu. Posiadają one pełne kwalifikacje z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo- rodzin-

nego, oraz opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej. Ponadto pielęgniarki i rehabili-

tanci na bieżąco korzystają z różnego rodzaju szkoleń, dzięki którym wykazują w praktyce znajomość 

najnowocześniejszych technik pielęgnacyjnych. Stacja Opieki Caritas wykonuje usługi z zakresu: 

promocji i profilaktyki zdrowia, świadczeń diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych, uspraw-

niających, świadczeń wykonywanych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej, wypożycza-

nia sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego. Pielęgniarki w ramach wizyt pielęgniarskich wykonują 

czynności z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego i opieki długoterminowej do limitu  

w ramach kontraktu z opolskim oddziałem NFZ, oraz poza limitem w ramach dotacji z Urzędu  

Gminy. Ważnym aspektem w leczeniu jest również rehabilitacja i zabiegi usprawniające chorych. 

Zadaniem Gabinetu Rehabilitacyjnego jest przywracanie oraz kompensacja utraconych funkcji za 

pomocą fizycznych środków, stosowania działań usprawniających i terapeutycznych, a zwłaszcza 

ruchu. Do niewątpliwych zalet rehabilitacji należy brak skutków ubocznych często występujących 

przy leczeniu farmakologicznym, jak również dodatni wpływ na stan psychiczny. Również nasz Gabi-

net współdziała w leczeniu wad rozwojowych. W Gabinecie Rehabilitacyjnym Caritas w Kolonow-

skiem zatrudnione są panie: Brygida Czaja i Anna Skorek. Gabinet oferuje swoim pacjentom zabiegi  

z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu leczniczego. 

Od stycznia do końca sierpnia bieżącego roku pielęgniarki wykonały 7573 wizyty z zakresy pielę-

gniarstwa środowiskowo-rodzinnego, u 692 pacjentów (30.973 km), oraz w ramach opieki długoter-

minowej u 38 pacjentów wymagających rozszerzonego pakietu usług - 3025 wizyt, pokonując 15.648 

km. W Gabinecie Rehabilitacyjnym od stycznia do końca sierpnia 2012 r. obsłużono 688 pacjentów. 

Suma wizyt w gabinecie 5512, wykonanych czynności w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii i masa-

żu- 12.970. 

Za wsparcie pracy naszej Stacji przez te minione 20 lat pragniemy podziękować wszystkim, którzy 

materialnie i duchowo wspierają Naszą Stację! Przede wszystkim władzom samorządowym, gdyż bez 

dotacji Gmin nie byłaby możliwość utrzymania Stacji z samych tylko kontraktów z NFZ. Miejsco-

wym placówkom medycznym, za dobrą współpracę, Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Caritasom Para-

fialnym, miejscowym zakładom pracy i wszystkim mieszkańcom Gminy wspierającym naszą pracę! 

Szczególnie dziękujemy naszym pacjentom, za ich dobre słowa pod naszym adresem i modlitwy  

w naszych intencjach! Gorące  

,,BÓG ZAPŁAĆ”! 

mgr Beata Ściupider 

—–—————————————–——————————————–————— 

W czwartek 11.10.2012 r. rozpoczęto w Kościele Rok Wiary. Zakończy się w Niedzielę Chrystusa 

Króla 2013 r. Jest to czas szczególnej łaski od Boga, o którą najpierw należy z pokorą prosić. W naszej 

parafii inauguracja Roku Wiary nastąpi na Mszy św. w Kiermasz 28.10. o godz. 10:00. 

—–—————————————–——————————————–————— 

W przyszłą niedzielę, 21.10. dwóch naszych parafian, w Jemielnicy, zostanie przyjętych do Bractwa 

św. Józefa. Gdyby jakiś mężczyzna, który ukończył 18 rok życia chciał do Bractwa jeszcze wstąpić, 

to można dziś! zgłosić się u ks. Piotra, aby otrzymać deklarację. 

 

—–—————————————–——————————————–————— 

Dzisiaj XXVIII niedziela 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 rozważaniami  

w wykonaniu Katarzyny Toboła. Odpust w parafii Łagiewniki 

—–—————————————–——————————————–————— 

O 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy św. Różaniec. 

—–—————————————–——————————————–————— 

W czwartek o 12:00 Msza św. z ok. 20 rocznicy powstania naszej Stacji Caritas. Zapraszamy 

wszystkich do udziału. 

—————————–——————————————–——————–———— 

W piątek o 16:30 spotkanie kandydatów do I komunii św. O 19:00 wyjazd na Apel Jasnogórski. 

Koszt 10 zł. Zapisy w zakrystii. 

—–—————————————–——————————————–————— 

W sobotę o 9:00 spotkanie kandydatów na ministrantów. 

—–—————————————–——————————————–————— 

Przyszła niedziela to XXIX zwykła w roku liturgicznym. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny.  

Kolekta na cele misji w całym Kościele. Przed kościołem natomiast przedstawiciele PRD zbierać 

będą ofiarę, którą prześlą na potrzeby pracy misyjnej ks. Joachima. 

—–—————————————–——————————————–————— 

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

tom i rodzinie Grabowski za zbiórkę złomu. Prace przy założeniu urządzenia regulującego nawiew 

w kościele, dbałość o otoczenie figury MB Fatimskiej. Jesienne prace porządkowe na placu  

kościelnym. Naszemu Caritas za przygotowanie spotkania dla seniorów. Dziękuję za skorzystanie 

z zaproszenia i udział w spotkaniach przy ognisku. 

—–—————————————–——————————————–——— 

Bóg zapłać za ofiary składane na remont dachu klasztoru. Bardzo dziękujemy p. Burmistrzowi 

oraz Radzie Gminy za dalszą refundację kosztów prac związanych ze zdjęciem płyt eternitowych. 

Do już ofiarowanej sumy 10.000 zł dodano 2.000 zł. (razem 12.000). Parafia pokryła więc tylko 

1.370 zł. Stan ofiar na koncie na remont wynosi więc: 45.973 zł 

—–—————————————–——————————————–——— 

W wejściu kościoła można składać nakrętki, jako pomoc dla Bartusia z Jełowej, który jest chory na 

zespól Downa, przeżył sepsę, ale ma amputowane rączki i nóżki. 

—–—————————————–——————————————–————— 

Z tyłu kościoła można nabywać różne kalendarze na 2013 rok. 

—–—————————————–——————————————–————— 

++ Odbyły się pogrzeby zmarłych: Zofii Wiesławy Gierula l. 65, Annalizy Siwiec l. 78, Wieczny 

odpoczynek …++ 

—–—————————————–——————————————–————— 

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

—–—————————————–——————————————–————— 

DFK, wspólnie z Parafialnym Caritas oraz UMiG zaprasza na bezpłatne spotkanie z cyklu „Zasady 

udzielania pomocy”. 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 na boisku. 

—–—————————————–——————————————–————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Jadwidze Skopek, p. Krystynie  

Konieczko, p. Joannie Glueck oraz p. Helenie Maniera składamy jak najserdeczniejsze życze-

nia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

—–—————————————–——————————————–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Sylwię Muc, Jolantę Dreja, Teresę  

Spałek i Renatę Knapik. Bóg zapłać! 

—–—————————————–——————————————–————— 

Maryja zaprasza w miesiącu październiku na NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE! 

42/2012 


