
Porządek Nabożeństw 

od 06.09. do 13.10.2013 r. 

 

Niedziela 06.10.  XXVII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für + Mutter Hildegarda Skornia anlässlich des Geburtstages u. + Vater Wilhelm u. ++ aus der 

Verwandtschaft 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Do Boskiej Opatrzności za wst. NSM z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla 

ks. Piotra 

17:15 Różaniec 

18:00 Za + męża i ojca Józefa, ++ jego rodziców Emilię i Michała, matkę Marię, brata Ernesta, Jana, oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące 

 

Poniedziałek 07.10. NMP Różańcowej, wsp. 

17:15 Różaniec 

18:00 O bł. Boże za wst. MB dla parafialnej Rodziny Różańcowej oraz za ++ członków 

 

Wtorek  08.10. 

  9:00 W int. osób starszych, chorych, samotnych z naszej parafii 

17:15 Różaniec 

18:00 Za + żonę i matkę Zofię Gierula w 1 r. śmierci 

 

Środa  09.10. św. Wincentego Kadłubka, biskupa, wsp. 

11:00 Msza św. i ślub: Monika Wons i Martin Kobiołka 

17:00 Za + matkę Gertrudę Wojsa w 20 r. śmierci, ++ ojca Jana, córkę Marię, Jana Ziaja, Emanuela, Ger-

trudę Lebioda, braci, siostry, szwagierkę, siostrzenicę, bratanka oraz ++ z pokr. Wojsa, Lebioda 

17:30 Różaniec 

 

Czwartek  10.10. 

17:15 Różaniec, Koronka 

18:00 Za + Edeltrautę Termin - zam. od sąsiadów 

 

Piątek  11.10. 

17:15 Różaniec 

18:00 Za + męża i ojca Henryka w 10 r. śmierci, ++ rodziców Helenę i Józefa, siostrę Krystynę oraz dusze 

opuszczone 

 

Sobota  12.10. 

  8:00 Za + ojca Pawła Leja w r. śmierci, ++ matkę Elżbietę i pokr. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

17:15 Różaniec 

18:00 Za + ojca Józefa, brata Zygfryda, teściów Marię i Franciszka, szwagierkę Jadwigę, szwagrów Hen-

ryka i Zygfryda, ++ pokr i dusze w czyśćcu 

 

Niedziela 13.10.  XXVIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für + Renata Hudala 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Henryka, matkę Jadwigę z ok. ich urodzin, ++ ojca Pawła, teściów Annę 

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

16:00 Nabożeństwo Fatimskie 

18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Kacpra, ich syna Piotra, Waleskę i Franciszka, ich syna Reinholda oraz 

++ pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Zaproszenie na 30 lecie Diecezjalnego Domu Księży Emerytów 

w Opolu 

 

Istniejący od 1983 roku Dom Księży 

Emerytów zapewnił godne warunki 

przeżywania swej jesieni życia, bli-

sko 100 kapłanom. W tej chwili 

mieszka w nim 49 emerytowanych 

kapłanów. Zapraszam do Opola 

wszystkich, którzy przyczynili się do 

jego powstania. Szczególnie wolon-

tariuszy, którzy przez kilka lat z róż-

nych parafii naszej diecezji dojeżdżali do Opola, aby swoją pracą 

wspomagać dzieło. W ramach swoich 2 tygodniowych praktyk 

do prac przyjeżdżali też, wówczas klerycy WSD w Nysie, a dziś 

są kapłanami. Biskup Andrzej Czaja wraz z abpem Alfonsem 

Nossolem zapraszają wszystkich do opolskiej katedry dnia 19 

października (sobota) na godz. 14.30, na dzień dziękczynienia 

za wysiłki sprzed 30 lat. Będziemy się modlić za tych, którzy są 

obecni, za tych którzy nie mogli przybyć, oraz za wolontariuszy, 

którzy odeszli do wieczności lub wyemigrowali. 

Wraz z zaproszeniem, dotarła lista osób, które przy tym dziele, 

z naszej parafii, pracowali. Lista ta zostaje dołączona do kroniki 

parafialnej. 

 

SENTENCJA TYGODNIA: Phil Bosmans: Gdy razem spojrzy-

my do góry, to niebo się ku nam przybliży. 

 



Rok Wiary: 

Myśli papieża Franciszka: 

* Dzisiaj, w obliczu tak wielu oznak szarego nieba, musimy dostrzec światło 

nadziei i dać nadzieję samym sobie. 

* Strzec stworzenia, każdego mężczyzny i kobiety, ze spojrzeniem czułości 

i miłości to otworzyć perspektywę nadziei, to otworzyć promień światła pośród 

wielu chmur, to przynieść ciepło nadziei. 

Dla pogłębienia wiary polecamy dziś po Mszach św. oraz  w ciągu tygodnia 

w kancelarii następujące pozycje: 

Atlas Biblijny; Jezuita, papież Franciszek; ks. Piotr Bekierz, - Camino; Biblia - 

NT; Biblia - ST. i NT; Droga do nieba - mały i duży druk; K. Ziemiec – Niepoko-

nani; Film Dvd – Droga życia – 24 zł. 

Album + film Dvd tytuły: Zniszczyć Kościół, Św. z Asyżu, Wielcy kapłani, 

s. Faustyna, Apokalipsa, św. Bakhita. 

Książka Matka Świętego, świadectwo mamy ks. Popiełuszki; Książeczki o papie-

żu Franciszku; Czwarte przykazanie, pozycja wspierająca diecezjalny dom matki 

i dziecka; Kalendarze: misyjne i inne. 

——————————–——————————————–——— 

Katechizm: 

Czy nakaz Boży: „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby...” (Wj 20,3) zakazuje kultu 

obrazów? 

W Starym Testamencie nakaz ten zabraniał przedstawiania Boga, absolutnie 

transcendentnego, w jakichkolwiek wizerunkach. Od momentu Wcielenia Syna 

Bożego chrześcijański kult świętych obrazów jest usprawiedliwiony (jak stwier-

dza sobór w Nicei z 787 roku), ponieważ opiera się na misterium Syna Bożego, 

który stał się człowiekiem, w którym transcendentny Bóg stał się widzialny. Nie 

chodzi tu o oddawanie czci samemu obrazowi, lecz o oddawanie czci osobie, któ-

rą ten obraz przedstawia: Chrystusowi, Dziewicy Maryi, aniołom i świętym. 

Jak należy szanować święte imię Pańskie? 

Święte imię Boże otaczamy szacunkiem, gdy używamy go po to, by je błogosła-

wić, wychwalać, uwielbiać. Zakazane jest więc jego nadużywanie w celu popeł-

nienia zbrodni i wszelkie nieodpowiednie używanie imienia Bożego, jak bluźnier-

stwo, które ze swej natury jest grzechem ciężkim, przekleństwa i niewierności 

wobec przyrzeczeń dawanych w imię Boga. 

Dlaczego zabroniona jest fałszywa przysięga? 

Ponieważ wzywa się Boga, który jest Prawdą, by był świadkiem kłamstwa. „Nie 

przysięgaj ani na Stwórcę, ani na żadne stworzenie, chyba że zbiegają się te trzy 

elementy: prawdy, konieczności i uszanowania” (św. Ignacy Loyola). 

Co to jest wiarołomstwo? 

Wiarołomstwo jest wtedy, gdy ktoś pod przysięgą składa przyrzeczenie, którego 

nie ma zamiaru dotrzymać, lub gdy ktoś złożywszy pod przysięgą przyrzeczenie, 

nie dotrzymuje słowa. Jest grzechem ciężkim przeciw Bogu, który jest zawsze 

wierny w swoich obietnicach. 

Dziś niedziela XXVII zwykła. Kolekta na cele kurii i seminarium. W przedsionku kościoła 

będzie „małe stoisko”. Kolekta na cele Parafii. Różaniec o godz. 17:15. 

—————————————————————————————— 

We wtorek o 9:00 Msza dla osób samotnych, starszych i chorych. Po Mszy w swoim imieniu 

oraz zespołu Caritas zapraszamy na spotkanie do salki. Będzie dowóz busem. 

—————————————————————————————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po niej Różaniec. O 16:15 w salce spotkanie kandyda-

tów do I komunii. 

—————————————————————————————— 

W piątek o 18:45 w salce spotkanie kandydatów do Bierzmowania. 

—————————————————————————————— 

W sobotę o 17:00 w Jemielnicy spotkanie dla członków Bractwa św. Józefa. O 9:00 wyjazd 

grupy ministrantów do Częstochowy. 

—————————————————————————————— 

Przyszła niedziela XXVIII zwykła. Kolekta na cele parafii. Odpust w parafii Łagiewniki 

Małe. Nabożeństwo Fatimskie o 16:00. XIII Dzień Papieski. Po Mszach zbiórka ofiar do 

puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

—————————————————————————————— 

Aby różne osoby w ciągu dnia nie odwiedzały chóru, zostały zamknięte drzwi na chór, gdy 

nie są odprawiane nabożeństwa. Na czas nabożeństw będą otwierane jedne drzwi (z lewej 

strony wejścia). 

—————————————————————————————— 

Intencje Mszalne na 2014 rok można zamawiać: poniedziałek i czwartek od 18:30 do 

19:30. Można uczynić to również drogą elektroniczną, pisząc, na adres: para-

fia.kolonowskie@wp.pl - Prośba o podanie: intencji oraz imię, nazwisko i numer telefonu 

osoby, która zamawia. 

—————————————————————————————— 

Stronę www odwiedzono we wrześniu 2000 razy. Tam znajdują się informacje parafialne 

oraz w Galerii nowe zdjęcia. Dziękujemy redagującym i odwiedzającym. 

—————————————————————————————— 

Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy i wykonane prace. Zamówioną Mszę św. w intencji ks. 

Piotra, za pracę przy wrzuceniu opału do piwnic kościoła i klasztoru, za montaż nowych 

skarbonek, za montaż zamków na chór kościoła, za ofiary na kwiaty, za wywóz ściętego 

żywopłotu, wymianę żarówek na placu kościelnym, za przygotowanie dekoracji przy figurze 

Maryi na miesiąc październik, ks. Piotrowi (pomocnikowi) za dar dla parafii przenośnego - 

podręcznego nagłośnienia. 

—————————————————————————————— 

++ Odbyły się pogrzeby śp. Marii Wiciok, l. 93, Jadwigi Bereziuk, l. 91, Jana Labus, l.64. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…++ 

—————————————————————————————— 

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

—————————————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Stanisławie Walotek i p. Janowi 

Kluba, składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

—————————————————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. ks. Czerwionki: Annę Kurzeja, Annę 

Smandzich, Mariolę Świerc i Barbarę Koprek. Bóg zapłać! 
 

Trwa październik, trwają Nabożeństwa Różańcowe! 
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