
Porządek Nabożeństw 

od 11.11.2012 do 18.11.2012 r. 

 

Niedziela 11.11. XXXII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für die lebenden u. ++ Mitglieder der Rosenkranzfamilie 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + ojca Józefa Makusek oraz ++ rodziców Piotra i Krystynę Uryga 

17:15 Nieszpory 

18:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP i św. Rity z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze bł. 

Boże i zdrowie dla męża z ok. 75 r. urodzin 

 

Poniedziałek  12.11. św. Jozafata., bp. m., wsp. 

  7:00 Za + rodziców Johannę i Klofasa, Paulinę i Johanna, 3 braci, bratową, szwagra oraz  

++ z pokr. 

 

Wtorek  13.11. św. pierwszych męczenników Polski, wsp. 

17:00 Za + ojca Pawła Leja w r. urodzin, + matkę Elżbietę 

 

Środa  14.11. bł. Marii Luizy Merkert, wsp. 

16:00 chrzest: Kamila Anna Leś 

17:00 Przez wst. NSM i św. Judy Tadeusza z podz. za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże i zdro-

wie w rodzinie Doroty i Marcina 

 

Czwartek  15.11. 

17:00 Za ++ męża i ojca Gerharda Steinert, matkę Marię Kopyto w r. ich urodzin, ++ Józef  

Kopyto, teściów Paulinę i Józefa Steinert, szwagierkę Reginę Kosytorz, 3 szwagrów  

Ernesta, Teodora, Józefa oraz ++ z pokr. Kopyto i Steinert 

 

Piątek 16.11.Rocznica pośw. Katedry w Opolu. 

17:00 1. W int całej naszej parafii, wszystkich parafian 

 2.Za + męża i ojca Pawła Kwas, ++ rodziców Helenę i Henryka Kwas, siostrę Urszulę 

Brol, brata Bernarda, ++ z pokr. Kwas, Adamczyk, Włodarczyk 

 

Sobota  17.11. św. Elżbiety Węgierskiej, wsp. 

  9:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdro-

wie dla syna Patryka z ok. 18 r. urodzin, o bł. Boże w rodzinie 

14:00 chrzest: Jarosław Piotr Gerus 

—————————–————————— 

18:00 Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie w rodzinie 

 

Niedziela 18.11. XXXIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Zur göttlichen Vorsehnung u. Maria Hilf als Dank und Bitte weiteren Schutz anlässlich 

des 55 Hochzeitstages 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + męża Józefa, ++ 2 synów Andrzeja i Huberta, rodziców z obu stron, ++ pokr. 

18:00 Za + męża, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Dwie biblijne wdowy 

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli dwu-
krotnie stawia nam za przykład wdowę. Naj-
pierw poganka w Sarepcie Sydońskiej  
dzieli się z prorokiem Eliaszem ostatnim  
kawałkiem chleba. Pan wynagrodził jej ten 
czyn. Cudowne rozmnożenie mąki i oliwy było 
zapłatą za jej miłosierdzie. Dzięki temu ona  
i jej syn przeżyli czas suszy. A potem prorok 
wskrzesił jej zmarłe dziecko. W Ewangelii zaś 
Jezus ubogą wdowę stawia jako przykład hoj-
ności i zaufania Bogu: „Ona bowiem ze swoje-
go ubóstwa wrzuciła wszystko co miała, całe 
swoje utrzymanie.” Łatwo jest dzielić się będąc bogatym. Dawać 
kosztowne podarunki, podejmować wielkie inwestycje. Takie gesty 
zapewne mają swoją wartość i zasługują na uznanie. Jednak Jezus 
zwraca naszą uwagę na gest ubogiej wdowy. Tej, która miała niewie-
le, a jednak to, co miała, ofiarowała Bogu. Jaka jest moja postawa? 
Czy potrafię podzielić się tym, co posiadam? Nie koniecznie chodzi tu 
o pieniądze. Zwróćmy uwagę na inny aspekt naszego życia. Czy  
potrafię podzielić się swoim czasem, swoją obecnością przy potrzebu-
jących? Gdzie prowadzą mnie moje nogi, co czynią moje ręce? Ile  
dobra ofiaruję codziennie tym, których Bóg stawia na mojej drodze,  
a w konsekwencji przecież Jemu? Każdy z nas to zauważa, że zmieni-
ły się czasy i niestety zmienili się ludzie. Mimo postępu technicznego 
jesteśmy bardziej zabiegani. Nie mamy czasu dla siebie, nie odwie-
dzamy się, nie zauważamy wokół siebie potrzebujących, a nawet jeśli 
ich widzimy to brakuje czasu i ochoty, aby się zatrzymać i przyjść im 
z pomocą. Może właśnie ten kawałek czasu i serca byłby jak ofiara 
ubogiej wdowy? 

 

SENTENCJA TYGODNIA: bł. Karolina Kózkówna - Nie pozostawiła  

wiele sentencji i myśli. O jej mądrości i świętości, świadczyło życie. 



PROGRAM  PEREGRYNACJI  RELIKWII 

BŁ.  KAROLINY  KÓZKÓWNEJ 

w parafii w Kolonowskiem 

 

Piątek 16.11. 

17:00 – powitanie relikwii i Msza św. ku czci bł. Karoliny, sprawowana przez 

ks. Jarosława Staniszewskiego (diecezjalny duszpasterz młodzieży) i ks. Piotra 

20:00 – czuwanie dla młodzieży starszej. Na rozpoczęcie rozważanie ks. Jarka, dla młodzieży  

 

Sobota 17.11. 

  9:00 – Msza św. ku czci bł. Karoliny 

10:00 – czuwają dzieci 

11:00 – czuwają róże różańcowe grupy 1-6 

12:00 – czuwają róże różańcowe grupy 7-12 i bractwo św. Józefa 

13:00 – czuwają osoby starsze, chore 

14:00 – czuwają młode małżeństwa i narzeczeni (chrzest) 

15:00 – czuwa Caritas i Rodzina Kolpinga 

16:00 -  czuwa młodzież gimnazjalna 

17:00 – czuwają rodziny 

18:00 – Msza św. niedzielna 

 

Niedziela 18.11. 

7:30; 10:00; 18:00 - Msze św. niedzielne. Po każdej Mszy św. ucałowanie lub dotknięcie reli-

kwii bł. Karoliny. 

16:00 - Oratorium dla bł. Jana Pawła II - w wykonaniu zespołu „Uśmiech”, 

działającego przy MOK w Głubczycach. Muzyka Józef Kaniowski 

19:00 - przeniesienie relikwii do kaplicy klasztoru 

Przez cały dzień indywidualna modlitwa i czuwanie. Młodych, rodzin, starszych za młode po-

kolenie. 

 

Poniedziałek 19.11. 

15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia i Różaniec 

16:00 - modlitwa indywidualna 

17:00 - Msza św. i pożegnanie relikwii 

 

Starajmy zaangażować się w tych dniach i uczestniczyć czynnie w Adoracji i Mszy św. Przez 

wstawiennictwo bł. Karoliny pragniemy spotkać się modlitewnie z Jezusem Chrystusem. Każda 

godzina adoracyjna rozpocznie się krótkim rozważaniem, zakończy błogosławieństwem Sakra-

mentalnym. Pomiędzy tym poszczególne grupy decydują o kształcie Adoracji (różaniec, koron-

ka, droga krzyżowa, do wykorzystania modlitewniki bł. Karoliny). Poszczególne grupy parafial-

ne, całą służbę liturgiczną, zachęcam do gorliwego czuwania, przy Panu Jezusie i relikwiach 

bł. Karoliny. 

 

Modlitwa: 
Boże Ojcze, ty w swoim wielkim miłosierdziu zechciałeś, aby Syn Twój Jezus Chrystus, wpro-

wadził w głębię miłości Najświętszego Ciała i Krwi bł. Karolinę, która obdarzona Jego święto-

ścią i mocą przekazała je światu. Spraw prosimy Cię pokornie, aby ta troskliwa opiekunka 

świątyni, która za niedługo nawiedzi naszą parafię w znaku swych relikwii, upraszała dla każ-

dego z Nas wiele łask. Amen. 

 

Błogosławiono Karolino - wstawiaj się za nami! 

Dzisiaj XXXII niedziela zwykła w roku liturgicznym. Nieszpory o godz.17:15. Kolekta na cele 

naszej parafii. 

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

W poniedziałek zapraszamy na spotkanie z św. Marcinem. Początek o 16:30. Procesja i nabo-

żeństwo. Oraz pieczenie kiełbasek. Prośba o przyniesienie lampionów. Będzie można złożyć 

symboliczną ofiarę na cele Misji. 

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

W środę nie będzie Mszy św. szkolnej. 

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

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

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

Od wtorku, przez okres zimowy, wieczorne Msze św. o godzinie 17:00. 

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

Przypomnienie obowiązujących opłat na naszym Cmentarzu: od każdego nowo stawianego 

pomnika 10% wartości. Za rezerwację miejsca na cmentarzu na okres 20 lat - od grobu poje-

dynczego 100 zł, od grobu podwójnego 150 zł. Dziękujemy tym, którzy te opłaty uiszczają. 

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

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie będzie 28.11.2012 r. w kościele św. Piotra i Pawła w Opolu. 

Zapisy w zakrystii , koszt 12 zł. Wyjazd o 16:35. 

W gablotce szczegóły spotkań młodych: w duchu wspólnoty Taize, Rzym 27.12 - 03.01. Świa-

towe Dni Młodzieży w Rio de Janerio, lipiec 2013 roku. 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny 

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

Bóg zapłać: za składane wszelkie ofiary materialne. Ofiary z racji wypominek. Za wykonane 

prace, szczególnie za naprawę klęczników w ławkach kościoła. 

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

Wszystkim ofiarodawcom, darczyńcom, pomagającym przy remoncie dachów klasztoru  

i budynku gospodarczego mówimy słowo DZIĘKUJEMY! BÓG ZAPŁAĆ! 

Rozliczenie remontu dachów: Wszystkie złożone ofiary 127.987 zł. Robocizna i wszystkie 

materiały 126.857 zł. Zostało więc 1.130 zł. Zostało trochę materiału (płytki, uchwyty, deski, 

krokwie) jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem, to szczegóły do omówienia z ks. Piotrem lub 

przedstawicielem PRD. Rozliczenie zakupu opału na zimę. Na zakup miału i groszku wydano 

18.700 zł. Ofiary z 3 kolekt wyniosły 12,210 zł. Brakuje więc 6.490 zł. W najbliższą niedzielę 

kolekta zbierana w kościele będzie m.in. na ten cel. 

Sezon grzewczy w kościele rozpocznie się, kiedy temperatura spadnie poniżej zera. 

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

Spotkanie dotyczące metod leczenia schorzeń reumatycznych, zwyrodnień kręgosłupa i innych 

odbędzie się w czwartek, o godz. 19:00, w salce katechetycznej. 

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

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Elżbiecie Dudarewicz, p. Stanisławie 

Front i p. Elżbiecie Richter, składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławień-

stwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Iwonę Krupa, Magdalenę  

Delakowicz, Danutę Radek i Marię Niesmak. Bóg zapłać! 

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

 

bł. Karolinę do naszej parafii - ZAPRASZAMY ! 
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