
Porządek Nabożeństw 

od 12.10. do 19.10.2014 r. 

 

Niedziela 12.10. XXVIII Zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Als Dank für die erhaltenen Gnaden u. Gottes Schutz in den Jahren des gemeinsamen Verstehens u. 

Vergebens zum 50. Hochzeitstag sowie alle ++ in den Familien Szaton - Kniejski u. ++ aus der 

Verwandtschaft  

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Stefana w 20 r. śmierci, + matkę Halinę o radość przebywania z Bogiem w niebie 

17:15 Różaniec 

18:00 Do Bożej Op. i MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie z ok.  

65 r. urodzin Jadwigi oraz o opiekę Duch św. w rodzinach synów 

 

Poniedziałek 13.10. bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera, wsp. 

18:00 Za ++ rodziców Józefa i Marię, męża Józefa, brata Ernesta, teściów Michała i Emilię, swata Jana 

oraz Paulinę i dziadków 

18:45 Nabożeństwo Fatimskie 

 

Wtorek 14.10. 

  9:00 W int. pracowników szkoły, emerytów o Boże bł. łaski i zdrowie oraz za zmarłych  

17:15 Różaniec 

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

Elżbietę, szwagra Rajmunda, Ernesta Mikołajczak, dziadków, oraz ++ z pokr. 

 

Środa 15.10. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora, wsp. 

17:00 Za + męża, ojca, dziadka Henryka, matkę Jadwigę, z ok.. ich urodzin, ojca Pawła, teściów Annę 

i Pawła, ich 2 synów, dziadków Annę i Piotra, Annę i ++ z pokr. 

17:30 Różaniec 

 

Czwartek 16.10. Uroczystość św. Jadwigi. 

17:15 Różaniec i Koronka 

18:00 Za + ojca Pawła Leja w r. śmierci + matkę Elżbietę 

 

Piątek 17.10. św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i  

17:15 Różaniec 

18:00 Za + żonę i matkę Jadwigę, ++ rodziców Augustynę i Dominika, Wiktorię i Pawła, 4 braci i ++ 

pokr. 

 

Sobota 18.10. św. Łukasza Ewangelisty 

  8:00 ………………………. 

—–—————————————–—–———————————— 

17:15 Nabożeństwo Różańcowe 

18:00 Do Bożej Op. przez wst. NMP z podz. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę 

i zdrowie dla męża Gerarda z ok.. 60. r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie i w rodzinach dzieci 

 

Niedziela 19.10. XXVIII Zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + siostrę Annę, szwagra Alojzego, rodziców Marię i Franciszka, brata Joachima oraz ++ z pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Miłosierdzia Bożego za wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdro-

wie z ok. 75 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie córki 

17:15 Różaniec 

18:00 Za + matkę Joannę w r. urodzin 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Zaproszenie na Ucztę 
 

„Idźcie na rozstajne drogi i zaproście na 
ucztę wszystkich, których spotkacie. Słu-
dzy wyszli na drogi i sprowadzili wszyst-
kich, których napotkali: złych i dobrych”. 
Król, bohater przypowieści Jezusa, wypra-
wiający ucztę swojemu synowi wysłał 
swoich służących na drogi, aby nie tylko 
po to, aby nie zmarnowało się jedzenie, 
ale też po to, aby podzielić się z ludźmi 
swoją wielką radością. Nie trzeba wielkiej 
erudycji, aby domyślić się, że owym kró-
lem jest sam Bóg. Tymi, którzy najpierw 
odrzucili zaproszenie, byli Izraelici, 
a ludźmi na drogach są poganie. W ostat-
nim czasie ta przypowieść nabiera nowego 
znaczenia. Papież Franciszek zachęca nas: 
„Wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia 
z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie 
peryferie potrzebujące światła Ewangelii”. Czy uczta, którą przygoto-
wał Bóg w Eucharystii, innych sakramentach i Słowie Bożym jest tylko 
dla wybranych? Czy i my nie jesteśmy sługami, których Król wysyła na 
„rozstajne drogi”? Oswoiliśmy Ewangelię, tłumacząc sobie, że każdy 
tak naprawdę odpowiada za siebie i rezygnując z autentycznej troski 
o tych, którzy żyją tak, jakby Boga nie było. Niepokój serca spowodo-
wany przejęciem się biedą duchową bliźniego nie jest wygodny, ale czy 
nie o to chodzi papieżowi, gdy pisze o tym, byśmy „wyszli z własnej 
wygody”?„Kościół wyruszający w drogę stanowi wspólnotę misyjną 
uczniów, którzy podejmują inicjatywę, włączają się, towarzyszą, przy-
noszą owoc i świętują” - podpowiada papież. Rozejrzyj się w parafii 
i wokół parafii. Podejmij inicjatywę. Nie bądź bierny. 
 
Sentencja tygodnia. Margot Thomson: Dobroć sprawia, że życie pro-
mienieje ciepłem. 



Parafia: 

 

* Naszą stronę www. w miesiącu wrześniu odwiedzono 3.010 razy. Dzię-

kujemy. 

 

* Od początku roku do 30 września na fundusz cmentarny wpłacono 

7.500 zł. Za wywóz śmieci z cmentarza firmie Remondis zapłacono 4.790 

zł. Za wodę 960 zł. 

Zbliża się czas naszych częstszych odwiedzin na cmentarzu, porządkowa-

nia grobów. Pamiętajmy o porządku na całym cmentarzu. Pamiętajmy też 

o regulowaniu należności za miejsce na cmentarzu i ofiarę za stawiane no-

we pomniki. 

Od wielu lat 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. 

W nadchodzącym okresie wywóz śmieci będzie o wiele częstszy, ale nie-

stety koszty z tym związane też. 

 

* Na rzecz ocieplenia i malowania świątyni zebrana suma ofiar na dzień 

30 września to: 41.629 zł. 

Po różnych przemyśleniach postanowiliśmy do końca tego roku 

„porządnie” ocieplić strop naszej świątyni. Przy jednej robocie, pragniemy 

położyć dwie warstwy wełny (2x10cm.). Koszt materiałów to ok. 21.000 

zł. Koszt robocizny to 14.000 zł. Razem ok. 35.000 zł. Ocieplenie wykona 

do końca 2014 roku firma DASK - Dariusz Stryczek (materiał został już 

zakupiony). 

Na razie nazbieraliśmy właśnie na ocieplenie. Mamy nadzieję, że ta praca 

przyniesie efekt w podniesieniu temperatury wnętrza naszej świątyni, 

a w dłuższej perspektywie lat przyniesie też oszczędności. 

Kosztorys malowania, wykonany przez firmę Norbert Halupczok, został 

przygotowany na sumę ok. 90.000 zł. Czyli tyle zostało nam do zebrania. 

Na razie wpłaciło na te prace 115 rodzin. To jest 1/4 parafii. Gdyby udały 

się wpłaty od pozostałej części, to jest 3/4 parafii, to tak, wychodzi z prze-

licznika, można by było na malowanie uzbierać. Przed nami trochę czasu 

do malowania, ale w imieniu swoim, PRD i właściwie każdego mieszkań-

ca naszej miejscowości prośba o w miarę możliwości dalsze ofiary na ten 

cel. 

Za każdą ofiarę - DZIĘKUJEMY BÓG ZAPŁAĆ 

W ostatnią niedzielę października będzie na cel malowania kolekta zbiera-

na przez przedstawicieli PRD. 

Dzisiaj kolekta na cele parafii. Przeżywamy XIV Dzień Papieski pod hasłem 

„Świętymi bądźcie”. Po Mszach przed kościołem zbiórka na Fundację Dzieło Nowe-

go Tysiąclecia. O 17:15 Różaniec w intencji naszej młodzieży, prowadzony przez 

kandydatów do Bierzmowania. 

————————–——————————————————————— 

W poniedziałek ostatnie Nabożeństwo Fatimskie o godz. 18.45. 

————————–——————————————————————— 

We wtorek Dzień Edukacji Narodowej, Msza św. w int. wszystkich pracowników 

oświaty o godz. 9:00. 

————————–——————————————————————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy Różaniec. O 16:15 spotkanie dzieci I 

komunijnych. 

————————–——————————————————————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele Misji. Niedzielę Misyjną i Kiermasz będziemy 

przeżywali 26.10. Będzie można zabrać kartki na wypominki. Będzie też liczenie 

wiernych. 

————————–——————————————————————— 

Bóg zapłać za każdą modlitwę, dobre słowo i prezenty. 

————————–——————————————————————— 

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

————————–—————————————————————— 

Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna od poniedziałku do 

piątku po Mszach św. 

————————–——————————————————————— 

Zapraszam na plebanię na „jesienne spotkania”: W środę15.10. o godz. 18:30 para-

fialny zespół Caritas. W czwartek 16.10. o godz.19:00 nasz chór. 

————————–——————————————————————— 

W Strzelcach Opolskich 18 października o 17:00 wyświetlany będzie film „Ziemia 

Maryi”. Szczegóły w gablotce. 

————————–——————————————————————— 

Wolontariusze gimnazjum ogłaszają zbiórkę pościeli, koców, ciepłej odzieży dla 

dorosłych i dzieci oraz artykułów przemysłowych dla mieszkańców Ośrodka w 

Kokotku i w Zopowej. Rzeczy można przynosić do salki 16 i 17 października od 16-

:30 do 17:15. 

————————–——————————————————————— 

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

stynie Konieczko, p. Edeltraudzie Patyk, p. Helenie Maniera i p. Piotrowi Kała 

składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

————————–——————————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. 1 Maja: Annę Miemiec, Mariolę 

Czempała, Urszulę Grabowską i Katarzynę Bock. Bóg zapłać! 

 

Dziś o godz. 14:00 w Hali Targowej organizatorzy ZAPRASZAJĄ na Festyn Ekolo-

giczny. Cel szczytny, oby znaleźć czas i chęci, aby przyjść. 
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