
Porządek Nabożeństw 

od 01.09. do 08.09.2013 r. 

 

Niedziela 01.09.  XXII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Zu Gottes Barmherzigkeit durch die Fürsprache der Heiligen Mutter Gottes, als Danksagung für 

die erhaltenen Gnaden, bitte um weitere Obhut u. Gesundheit anlässlich des 75. Geburtstages u. um 

Gottes Segen in den Familien der Kinder 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za ++ matkę Elżbietę, zaginionego ojca Piotra, ich rodziców i rodzeństwo, rodziców Rozalię  

i Pawła, siostrę Elżbietę, szwagrów Józefa i Henryka, chrześniaka Krystiana, + Andrzeja oraz  

++ pokr. z obu stron 

18:00 ………………………….. 

20:00 Przywitanie pielgrzymów 

 
Poniedziałek 02.09. 

  8:30 O Bożą opiekę, światło Ducha św. z racji rozpoczęcia roku szkolnego. 

 

Wtorek  03.09.  św. Grzegorza Wlk. papieża i doktora, wsp. 

18:00 Do Anioła Stróża o Boże bł. i opiekę dla rocznego dziecka Kamili Leś oraz o Boże bł. w całej 

rodzinie 

 

Środa  04.09. 
18:00 Za + matkę Reginę Kosytorz w dniu jej urodzin, ++ ojca Teodora i całe pokr. 

 

I Czwartek  05.09. 
17:00 Godzina święta 

18:00 Za + ojca Alfonsa Niwergol w r. śmierci, ++ teściów Jadwigę i Pawła Smieszkoł, córkę Annę  

Naumann, ++ z rodziny i pokr. 

 
I Piątek  06.09. 

  7:00 Für die Kranken u. Leidende aus unserer Pfarrgemeinde 

17:30 Różaniec za młodych 

18:00 Za + męża i ojca Jerzego Wałaszek, ++ jego rodziców i teściów, Gintra, Marię i Renatę 

 

I Sobota  07.09. 

  8:00 O dary Ducha Św. i Bożą moc na nowy rok szkolny dla syna oraz z podz. za wszelkie łaski otrzy-

mane 

12:00 Do Bożej Op. przez wst. NMP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla 

Gerharda i Hildegardy Spałek z ok. 50 r. pożycia małżeńskiego, o bł. Boże dla córek i syna z rodzi-

nami 

15:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie przez wst. MBNP z ok. 75 r. 

urodzin Huberta oraz 45 r. ślubu, o bł. Boże w rodzinach dzieci 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Herberta Kania w r. urodzin i śmierci, ++ rodziców Elżbietę i Alfreda 

Steinert, teściów Martę i Stanisława Kania, oraz ++ z pokr. Drysch, Steinert, Fidler, Kania 

 2. Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie z ok. 40 r. urodzin 

 

Niedziela 08.09.  XXIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

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

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Dożynki 

12:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie z ok. 50 r. 

urodzin 

17:15 Nieszpory 

18:00 Z podziękowaniem za dar pielgrzymowania i prośba o Bożą opiekę w rodzinie 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Nowy rok szkolny i katechetyczny 

Jutro w szkołach i przedszkolach rozpocznie się nowy 

rok szkolny i katechetyczny. U jego początku, będzie-

my przeżywać III Tydzień Wychowania jako czas 

wspólnej refleksji, a zwłaszcza modlitwy o ducha  

mądrego wychowania w domach i w szkole. Po 

uświadomieniu sobie, że wszyscy powinniśmy wycho-

wywać, trzeba zwrócić uwagę na konieczność wycho-

wania do wartości. Wychowanie do wartości rozpo-

czyna się w rodzinie. Ceńmy zatem czas wspólnych 

rodzinnych spotkań, rozmów, posiłku, wspólnego 

wypoczywania. Codzienne bycie razem uczy bowiem wzajemnego zrozumienia, 

zaufania, ofiarnej miłości i prawdziwej przyjaźni. Wspólne przebywanie kształtu-

je ponadto postawę służby i dobroci gotowej na dzielenie się radością, a jedno-

cześnie odpornej na trudne problemy i emocje. W rodzinie powinniśmy uczyć się 

zwracaniu do siebie z miłością, szacunkiem i serdecznością. Ogromne pole do 

działania w zakresie wychowania do wartości ma szkoła, która powinna wspierać 

rodziców w wychowywaniu dzieci. Niezwykle ważne jest, aby szkoła budowała 

swój program wychowawczy w ścisłym porozumieniu z rodzicami. W programie 

tym powinny być wyraźnie nazwane i wyjaśnione wartości, na których oparty 

jest system wychowawczy. Powierzając swoje dziecko szkole, rodzice nie powinni 

zgodzić się na edukację, która byłaby sprzeczna z ich przekonaniami i wyznawa-

nymi wartościami. Jak zawsze w wychowywaniu do wartości rolę nie do przece-

nienia pełnią sami wychowawcy. Będąc przykładem i wzorem dla swoich 

uczniów, muszą być świadomi, że własnym życiem prezentują określony świat 

wartości. Nauczyciel i wychowawca nie może być neutralny. Nie powinien więc 

zagubić właściwej hierarchii wartości zarówno w życiu osobistym, jak i zawodo-

wym. Musi być świadkiem wartości, które wyznaje. 

Z wielkim smutkiem informuję, że w ostatnim czasie w naszej świątyni ktoś usiłował  

włamać się do Tabernakulum. W czwartek ktoś ukradł dwie skarbonki i zniszczył jedną. 

Dlatego z bólem serca podjąłem decyzję, że kościół Nasz będzie zamykany. Przed szkla-

nymi drzwiami będzie klęcznik. 

ks. Piotr 



PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 

 Aby ludzie naszych czasów często pogrążeni w zgiełku, odkryli na 

nowo wartość ciszy i potrafili słuchać głosu Boga i ludzi. 

 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 
 Aby chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania w licznych regio-

nach świata, mogli być dzięki swojemu świadectwu prorokami miłości 

Chrystusa. 

——————————————————————————— 

We wrześniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie 

różańcowej: 

 01.09.  Róża 5 p. Elfryda Fleger 

 08.09.  Róża 6 p. Maria Baron 

 15.09.  Róża 7  p. Hildegarda Czupała 

 22.09.  Róża 8 p. Gizela Zajonc 

 29.09.  Róża 9 p. Maria Kruk 

————————————————————————————

Cmentarz: Bóg zapłać wszystkim, którzy regulują należności cmentar-

ne. Obowiązują następujące opłaty: 

- 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. Opłaty prosimy uiszczać 

na bieżąco u p. Brygidy Mrocheń( tel. 774611562). Gospodarzem cmen-

tarza jest p. Roman Sottopietra (tel. 774611256, 502514961). Koszty 

utrzymana naszego cmentarza parafialnego wzrosły. Wywóz śmieci to 

kwota ok. 500 zł. miesięcznie, plus opłata za wodę, podatek, ubezpiecze-

nie, bieżące utrzymanie 

 

Sakrament Chrztu: należy zgłaszać 2 tygodnie wcześniej, przynosząc 

akt urodzenia oraz dane rodziców i rodziców chrzestnych. Obowiązują 

nauki przed chrzcielne w I soboty miesiąca. Na nauce wydawane jest 

zaświadczenie dla tych, którzy w danym miesiącu pragną być rodzicami 

chrzestnymi w naszej parafii lub poza parafią. 

 

Sakrament Małżeństwa: narzeczeni obowiązani są do zgłoszenia się 

ok. 3 miesiące przed datą ślubu. Potrzebne dokumenty to: akt chrztu 

(ważny jest 6 miesięcy), ocena z ostatniej klasy, uczęszczania na lekcje 

religii, dokumenty z USC, dowody osobiste. Nauki przed małżeńskie są 

obowiązkowe. 

Dziś niedziela XXII zwykła. Kolekta na potrzeby diecezjalne. Przywitanie pielgrzymów ok. 

20:00. 

—————————————————————————————— 

W poniedziałek Msza św. o godz. 8:30 na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 

—————————————————————————————— 

I czwartek miesiąca. Godzina św. o 17:00. 

—————————————————————————————— 

I piątek Msza św. o godz. 7:00 w int. chorych. Od 8:00 odwiedziny chorych z komunią św.  

w domach, na wszystkich ulicach. 

—————————————————————————————— 

I sobota. Nabożeństwo Maryjne o 17:00. O 16:30 nauka przed chrzcielna. O 9:00 w salce  

spotkanie wszystkich ministrantów. 

—————————————————————————————— 

Przyszła niedziela XXIII zwykła. Kolekta na cele parafii. Msza św. o 10:00 to Dożynki - dzięk-

czynienie. Prosimy tradycyjnie dzieci o przybycie w strojach z różnych stron świata, w różnych 

zawodach. Prosimy też o przynoszenie do czwartku darów na dekorację świątyni. 

—————————————————————————————— 

Grupa Claret Gospel zaprasza na koncert, który odbędzie się w kościele pw. św. Wawrzyńca  

w Strzelcach Opolskich 07.09.2013 o godz. 18:00 (Masza + koncert)  

—————————————————————————————— 

Sakrament pokuty przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna w poniedziałek po Mszy poran-

nej, w czwartek i piątek po Mszy wieczornej. 

—————————————————————————————— 

Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy i wykonane prace. Caritas parafii i przyjaciołom, za organiza-

cję spotkania dla dzieci, w ogrodzie parafii. Panom za prace przy wycięciu żywopłotu, za  

udostępnienie sprzętu. Panom za naprawę dzwonu, wykonane do niego części. Paniom za  

troskę o rabatki kwiatowe na placu kościelnym. Wszystkim uczestnikom pielgrzymki na Górę 

św. Anny. Osobiście dziękuję za „dzwonek św. Jakuba”. 

—————————————————————————————— 

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

—————————————————————————————— 

Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Waldemar Bock, zam. Kolonowskie  

i Mariola Popławska, zam. Grodziec (zap. I), Martin Kobiołka zam. Dobrodzień i Moni-

ka Wons zam. Kolonowskie (zap. I). 

—————————————————————————————— 

Naszą stronę www. W miesiącu sierpniu było 1986 odwiedzin. Dziękujemy! Tam wiele infor-

macji o parafii. W galerii zdjęcia z wycieczek do Wisły i Ustronia, z naszej parafii i pielgrzym-

ki. 

—————————————————————————————— 

++ Odbyły się pogrzeby zmarłych: Edeltraudy Termin l. 76, Gertrudy Koziołek l. 92, Józefy 

Szymalskiej l. 81, Pauline Smieskol l. 86. Wieczny odpoczynek ++ 

—————————————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Gerhardowi Młynek, p. Marii  

Bednorz i p. Hubertowi Kozubek, składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

—————————————————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. ks. Czerwionki: Magdalenę Joszko, Kornelię 

Sowa, Justynę Knol, Teresę Wojsa. Bóg zapłać! 

 

Pamiętajmy o Mszach szkolnych w ciągu roku!  
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