
Porządek Nabożeństw 

od 16.09. do 23.09.2012 r. 

 

Niedziela 16.09. XXIV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 ………………………………………………… (Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za ++ męża i ojca Ewalda z ok. urodzin, rodziców, teściów, brata Stefana, szwagrów Rudolfa 

i Józefa, jego syna Zygfryda 

13:00 DZIĘKCZYNNA MSZA ŚWIĘTA DOŻYNKOWA 

 

Poniedziałek  17.09. 

  7:00 Za + matkę i babcię Hildegardę z ok. urodzin, ++ rodziców, rodzeństwo, męża, teściów, pokr. 

i dusze w czyśćcu 

 

Wtorek  18.09. św. Stanisław Kostka, zakonnik, święto 

18:00 Za + męża i ojca Józefa. ++ rodziców Marię i Józefa, brata Ernesta, swata Jana, Paulinę 

 

Środa  19.09. 

17:00 Za ++ rodziców Annę i Pawła, Cecylię i Wiktora, 2 siostry, 4 braci, ++ pokr. 

 

Czwartek  20.09. św. męczenników Andrzeja i towarzyszy, wsp. 

18:00  1. Za ++ matkę Anastazję Steinert w r. śmierci, ojca Ewalda, Gertrudę i Karola Hurek, Joannę 

i Pawła Steinert, Marię i Jana Strach, ++ z pokr. Steinert, Hurek, Strach, Stryczek, Krupok 

  2. Za + męża, ojca i dziadka w r. urodzin oraz ++ pokr. 

 

Piątek 21.09. św. Mateusza, Ap. święto 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 1. Za Alfreda Świerc - zam. od sąsiadów 

 2. Za ++ rodziców Marię i Antoniego w r. śmierci, męża Józefa, teściów Marię i Ignacego, 

siostrę Hildegardę, jej męża Johanna ++ dziadków i pokr. 

 

Sobota  22.09. 

  8:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie 

Anny i Marcina Bogdoł 

15:00 Do Bożej Op. i Anioła Stróża w int rocznego dziecka Aleksandra Kurzeja, o bł. Boże  

w rodzinie 

—–—————————————–——————————————–————– 

17:30 Różaniec 

18:00 Za + męża i ojca Ignacego Mainka w r. śmierci, rodziców, braci, zięcia Henryka i Gerharda, 

++ z rodzin Mainka, Klisz, Knapik, Wodniok 

 

Niedziela 23.09. XXV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für ++ Eltern Gertrudę i Franciszka, Franciszkę i Piotra, 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 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Za kogo uważają Mnie ludzie? 

Pytanie Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii, mimo że 
postawione było przed wiekami, wydaje się być pyta-
niem bardzo aktualnym, które Bóg kieruje także dziś 
do człowieka. Jaką odpowiedź na to pytanie dałby 
przypadkowy przechodzień zapytany - w ramach  
badania opinii społecznej - o definicję Boga i jego 
miejsce w życiu człowieka. Można snuć przypuszczenia 
wokół możliwych określeń: „Zbawiciel świata”, „Bóg-Człowiek”, 
„założyciel religii chrześcijańskiej”, „człowiek, który  
w umysłach ludzi urósł do postaci Boga”, a może nawet: „wymysł 
Kościoła dla manipulowania rzeszami ludzi”. Podobnie jak boga-
te jest spektrum postaw człowieka wobec Boga i spraw ducho-
wych, tak też bogaty byłby zestaw odpowiedzi na tak postawione 
pytanie. 

Podobnie jednak, jak Chrystus nie zadowala się odpowiedzia-
mi udzielonymi przez Apostołów, tak też chyba nie zadowolą go 
dziś, nawet najbardziej wiarygodne badania opinii publicznej. On 
chciał usłyszeć odpowiedź ich serca i chce dziś poznać odpowiedź 
naszego serca, dlatego pyta: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Kim 
jestem dla Ciebie? Jakie miejsce zajmuję w Twoim  
życiu? Czy potrafisz uznać we Mnie Mesjasza, Syna Bożego, ale 
też Przyjaciela i Kogoś, komu warto zawierzyć życie? Starajmy się 
zatem przede wszystkim o kształtowanie naszej osobistej  
więzi z Chrystusem, by nasza postawa nie wypływała z powszech-
nie przyjętych norm i zasad, ale by te normy i zasady kształtowa-
ła.    

SENTENCJA TYGODNIA: Św. Pio z Pietrelciny: Kiedy na próżno 
marnujesz czas, lekceważysz dary Boże, teraźniejszość, którą On, 
nieskończenie dobry, powierza twojej miłości i hojności. 



Święto Dziękczynienia 

Gminne Dożynki  

15 i 16.09.2012 roku w Kolonowskiem 

parafialny kościół oraz parafialny ogród 

 

Msze św. w tych dniach będą w sobotę o 18:00, w niedzielę o 7:30; 

10:00 i 13:00 Msza św. Dożynkowa. Nie będzie Nieszporów ani Mszy 

Św. w niedzielę o 18:00. Prośba, aby w miarę możliwości uczestniczyć 

w Mszy św. Dziękczynnej – Dożynkowej. Gromadzimy się o godz. 

12:45 pod strażą i procesyjnie przyjdziemy do kościoła. Porządek  

procesji: kadzidło; krzyż i akolitki; marianki; ministranci, siostry, szafa-

rze, orkiestra; dzieci z darami; korony żniwne; starostowie; kapłani; 

wierni. Po przyjściu do świątyni i pozdrowieniu nastąpi błogosławień-

stwo koron i darów, korony zostają postawione z tyłu prezbiterium. Po 

modlitwie wiernych nastąpi przyniesienie darów przez starostów i dzie-

ci. Udziałem w Mszy Św. i uroczystym Te Deum pragniemy Bogu  

z serc naszych składać dziękczynienie. 

 

Program Gminnych Dożynek 

Sobota: 

17:00 - Gry i zabawy dla dzieci (prowadzenie clown siostra i ksiądz) 

18:00 – Ola Ost 

19:30 - Zabawa taneczna z zespołem Voyager 

Niedziela: 

15:00 – Korowód (spod straży, ulicami Opolską, Kościuszki, Kolejową, 

Ks. Czerwionki, Leśną do ogrodu parafii). 

16:00 – występ dzieci z PSP Kolonowskie 

16:30 - Orkiestra dęta Colonnowska 

17:00 – Zespół taneczny Figielek 

18:00 - Dominika & Janusz Żyłka (przed występem licytacja, 3 niespo-

dzianek, prowadzona przez ks. Piotra, potrzebne: humor i życzliwość) 

19:00 – Zabawa taneczna z DJ Hubertem 

 oraz dodatkowe atrakcje i niespodzianki 

 

Z A P R A S Z A M Y 

 
Prośba, do mężczyzn o przyjście w poniedziałek o 9:00 do złoże-
nia namiotu. 

Dzisiaj XXIV niedziela zwykła w roku liturgicznym. Kolekta na cele parafii. 

—–—————————————–——————————————–————— 

We wtorek wyjazd młodzieży gimnazjalnej, na rozpoczęcie w naszej diecezji peregrynacji,  

relikwii bł. Karoliny Kózkówny. Wyjazd o 17:00 sprzed kościoła, powrót ok. 22:00. Koszt 1 zł. 

—–—————————————–——————————————–————— 

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

—–—————————————–——————————————–————— 

W piątek, w kancelarii, będzie można zapisywać intencje mszalne na cały 2013 rok. Prośba  

o przyniesienie napisanej intencji na kartce z numerem telefonu. Godziny zamawiania: od 8:00 do 

9:30; od 16:30 do 17:30; od 18:30 do 19:30. 

—–—————————————–——————————————–————— 

Przyszła niedziela to XXV zwykła w roku liturgicznym. Kolekta na budowę kościołów i wydział 

teologiczny w Opolu. 

—–—————————————–——————————————–————— 

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

Został zdjęty i wywieziony eternit ze wszystkich obiektów parafialnych. Również, aby nie pozo-

stał na przyszłe lata, z budynków gospodarczych. Trwają prace przy założeniu nowego pokrycia. 

Na dalszą życzliwość w składaniu ofiar na ten cel liczymy. 

—–—————————————–——————————————–————— 

Kalendarze misyjne można nabywać w kancelarii, będą jeszcze sprzedawane w jedną z niedziel 

października. Planowana zbiórka złomu będzie przeprowadzona w połowie października. 

—————————–——————————————–——————–———— 

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

Na stronie http://www.nasza wiara.pl/Blog/ks.piotr+bekierz/ można w odcinkach, z przymruże-

niem oka , poczytać refleksje o Camino 2012. 

—–—————————————–——————————————–————— 

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

ką pomoc w organizacji i przygotowaniu dożynek 

—–—————————————–——————————————–————— 

* W dniu 6 października, sobota, planowany jest wyjazd do Zakopanego. W programie spojrze-

nie w Tatry, spacer, poznanie ciekawych miejsc. Wieczorem udział w kościele MB Fatimskiej na 

Krzeptówkach w nabożeństwie I soboty miesiąca. Wyjazd o 4:30, powrót ok. 24:00. Koszt 58 zł. 

Zapisy w zakrystii do 26 września. Należy podać imię nazwisko, adres, nr Pesel. 

*.W dniu 6 października pielgrzymka Róż różańcowych do Winowa. Dla 8 osób chętnych możli-

wy jest wyjazd Busem. Zgłoszenia u p. Marii Kruk. 

—–—————————————–——————————————–————— 

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie będzie 26.09. br. w kościele św. Piotra i Pawła w Opolu. 

Wyjazd z parkingu w Kolonowskiem o 16:35. Koszt 12 zł. Zapisy w zakrystii. 

—–—————————————–——————————————–————— 

W sobotę dnia 29 września 2012 r. odbędzie się we Wrocławiu IV Festiwal Kultury Mniejszości 

Niemieckiej w Polsce. W ramach Festiwalu wystąpi piosenkarz Heino. Zarząd gminny DFK  

w Kolonowskiem organizuje wyjazd. Zgłoszenia u p. Elżbiety Ullmann tel. 77 4611 462 

i p. Katarzyny Muc tel. 774611063. 

—–—————————————–——————————————–————— 

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

—–—————————————–——————————————–————— 

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

Kolonowskie (zap. II). 

—–—————————————–——————————————–————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogo-

sławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

—–—————————————–——————————————–——–—— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Krystynę Palus, Iwonę Muc, Małgorza-

tę Muc oraz Danutę Szydłowską Bóg zapłać! 
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