
Porządek Nabożeństw 

od 09.11. do 16.11.2014 r. 

 

Niedziela 09.11. XXXII zwykła 

  7:00 Różaniec 

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

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Boże bł. Opiekę Anioła Stróża, zdrowie dla Pauliny  

z ok.1 r. urodzin o Boże bł. w rodzinie 

17:15 Różaniec za ++ polecanych w wypominkach 

18:00 Za ++ rodziców Huberta i Łucję, siostrę Ewelinę, ojca Gerharda, brata Andrzeja, ++ z rodziny i dusze 

w czyśćcu 

 

Poniedziałek 10.11. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora, wsp. 

  7:00 Za + męża Józefa, ++ synów Huberta, Andrzeja, rodziców Annę i Wilhelma, Jadwigę i Herberta, brat 

Georga i ++ z pokr. 

 

Wtorek 11.11.  św. Marcina, biskupa, wsp. 

  8:00 Za + męża Eryka Walaszek w r. śmierci, ++ jego rodziców, o. Krystiana, 2 szwagrów, ++ z pokr. 

Walaszek i Szaton 

13:00 Roczek: Gabriela Sophie Niedziela 

 

Środa 12.11. św. Jozafata, biskupa i męczennika, wsp. 

17:00 Za + ojca Pawła Leja z ok. urodzin, + matkę Elżbietę 

 

Czwartek 13.11. św. pierwszych męczenników, wsp. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Jerzego, Marię i Pawła, synów Józefa i Rudolfa, ++ z pokr. 

 

Piątek 14.11. bł. Marii Luizy Merkert, wsp. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 O Boże bł. i opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Karola Muszkiet oraz o bł. Boże i zdrowie  

w rodzinie 

 

Sobota 15.11. 

  8:00 Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie w rodzinie 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + Pehra Österman - zam. od przyjaciół i pracowników Eltete - Polska 

 

Niedziela 16.11. XXXIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 1.Für ++ Vater u. Ehemann Gerhard Steinert, Mutter Maria Kopyto, Vater Józef, ++ Paulina u. Józef 

Steinert, ++ Ernest, Teodor, Józef, Regina Kosytorz, ++ aus der Verwndschaft 

 2.Für ++ Vater u. Ehemann Alfred zum Todestag ++ Eltern Maria i Józef, Jadwiga i Franciszek  

++ aus der Verwndschaft 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 1. Za parafian 

 2. Za + ojca i męża Pawła Kwas, ++ rodziców Henryka i Helenę Kwas, rodzeństwo Bernard, Urszula 

Brol 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 Z podz. za odebrane łaski z prośba o dalsze Boże bł. i zdrowie z ok. 55 r. ślubu oraz o Boże bł.  

w rodzinach dzieci 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Wędrówka 1 

 

Listopad miesiąc obecności na cmenta-

rzach przy naszych zmarłych. Miesiąc 

spadających liści, refleksji. Zapraszam  

w te niedziele listopadowe, na pierwszej 

stronie gazetki, do wyruszenia „W DRO-

GĘ”. Kiedy rusza się w drogę, w pew-

nym sensie odsuwa się na bok codzienną 

rutynę, nawyki, przyzwyczajenia, żeby 

pogrążyć się całkowicie w innej, niezna-

nej rzeczywistości. Pozostawia się za 

plecami wiele rzeczy, które na co dzień  

wydają się do życia konieczne, a w dro-

dze tylko ciążą. Ruszyć w drogę to 

przede wszystkim, wyjść poza samego 

siebie. Rozbić skorupę egoizmu, który jest jak cela więzienna. Wyruszyć znaczy 

przestać krążyć wokół samego siebie i myśleć że wszyscy powinni myśleć jak ja  

i robić to co ja. Wyruszyć to porzucić myślenie, że jest się pępkiem świata. Ludz-

kość i życie to coś znacznie większego i starszego niż moje ja. Idąc trzeba mieć 

oczy szeroko otwarte, ale też wraz z każdym krokiem otwierają się coraz szerzej 

oczy serca. Idzie się z wszystkim co nie ciąży. Wędruje się z imionami ludzi  

z przypisanymi historiami, idzie się z twarzami życzliwymi. Ci którzy ciążyli  

zostali daleko, daleko z tyłu, na ich życzenia. Droga to życie. Idziesz krok za kro-

kiem, dzień za dniem, decyzja za decyzją. Pojedyncze kroki, choć bardzo powoli, 

prowadzą daleko. Ciągle do przodu. Gdy człowiek idzie musi podejmować decy-

zje. Choć nie wszyscy się z nimi zgadzają i nie wszystkim to się podoba. Trzeba 

wybrać jedno rozgałęzienie drogi, kosztem drugiego. Mimo, iż samemu nie jest się 

pewnym wyboru. Trzeba też od czasu do czasu spoglądać za siebie. Wtedy widać 

ile już drogi uszedłeś. Trzeba wtedy przysiąść i zastanowić się czy z dotychczaso-

wego wędrowania jesteś zadowolony czy trzeba coś zmienić. Posilić się, pokrzepić 

i pójść dalej... w stronę słońca. 

 

Sentencja tygodnia: Pam Brown: „Gesty dobroci są jak letnie kwiaty wsunięte 

pomiędzy kartki książki, ukryte w nich uczucia powrócą znów do życia za kilka 

lat”. 



Plany duszpasterskie do końca roku: 

- 10.11.  poniedziałek, spotkanie z św. Marcinem 

- 15.11.  sobota, spotkanie jesienne dla ministrantów i marianek 

- 15/16.11.  niedziela, gościem będzie i kazania wygłosi o. Jan Ewangelista karmelita  

 z Czernej 

- 17.11.  poniedziałek, spotkanie przyjaciół parafialnego zespołu Caritas 

- 18.11.  wtorek, spotkanie katechetów dekanatu Zawadzkie w zameczku 

- 23.11.  niedziela, gościem będzie radio DOXA, o godz. 10:00 Msza św. będzie 

 transmitowana przez radio 

- 27.11.  czwartek, spotkanie PRD 

- 29.11.  sobota, spotkanie ministrantów dekanatu Zawadzkie 

- 30.11. niedziela, prywatna wizyta delegacji z Hochdal z ks. proboszczem Biskup

 kiem. Tematem będzie ewentualny pobyt młodzieży z Niemiec w naszej 

 parafii w 2016 roku z okazji ŚDM 

- 01.12.  poniedziałek, pierwsze Roraty 

-.06/07.12.  niedziela, gościem będzie i słowo wygłosi s. Dolores Zok, obecnie pracują

 ca w Opolu, przez 20 lat była misjonarkom w Angoli i RPA. 

- 24.12.  Boże Narodzenie 

————————–——————————————————————— 

Opowiadanie 

Jeżeli chcesz się przyłączyć do naszej bandy, możesz to zrobić! - powiedział Piotr  

z kamienną twarzą. Alek spoglądał na czubki butów. Nigdy nie kradłem - wymamrotał. 

- Zawsze jest ten pierwszy raz. A dowód odwagi jest dowodem odwagi! - Nie trzęś 

portkami - zachęcał Bernard. - My odwrócimy uwagę staruszka, a ty ukradniesz mu 

czekoladę i do kieszeni. No już! Alek potrząsnął ramionami: Pozbawienie staruszka 

czekolady nie jest wielkim dowodem odwagi. Chcesz być jednym z nas, tak czy nie? 

Jesteś tchórzem. - Nie jestem tchórzem - zaprzeczył Alek. I cała trójka udała się w kie-

runku małego sklepiku, w którym było wszystkiego po trochu. Rozległ się dzwonek  

w drzwiach. Staruszek spojrzał spod okularów i pozdrowił ich skinieniem głowy. Piotr  

i Bernard udawali, że obojętnie oglądają towar. Następnie przenieśli uwagę sklepikarza 

na kąt z zeszytami. - Ile kosztuje ten? Pięćdziesiąt groszy. W drugim kącie sklepiku 

Alek szybkim ruchem zgarnął kilka tabliczek czekolady do kieszeni. Chłopcy zapłacili 

za zeszyt. Staruszek podarował każdemu gumę do żucia. Tak postępował wobec 

wszystkich dzieci. Chłopcy wybiegli podnieceni. W parku Alek wyjął łup. - Czekolada 

z orzechami! Duża! Pochłonęli ją. Dla Alka była okropnie gorzka. - Teraz jesteś jed-

nym z nas! - powiedział Piotr i głośno przybił mu "piątkę". Idę do domu - wyszeptał 

Alek. Cały wieczór się uczył i poszedł spać bez słowa. Nazajutrz rano, kiedy przecho-

dził obok sklepiku staruszka, poczuł gwałtowne bicie serca. Po zakończeniu lekcji dłu-

go szamotał się z książkami i plecakiem, aż został sam. Potem wszedł do sklepiku.  

W drzwiach rozległ się dzwonek. Staruszek przyjął go serdecznie. Chłopiec położył 

pieniądze obok kasy. - Trzy tabliczki czekolady - powiedział. - Weź je sobie, Alek - 

odpowiedział staruszek. - Wziąłem je już wczoraj, proszę pana - wyszeptał czerwieniąc 

się. I dodał: - Musiałem to zrobić. To był dowód odwagi! Staruszek wziął banknot  

i wydał mu resztę. Jak zawsze dał też Alkowi gumę do żucia. A następnie z uznaniem 

pokiwał głową: - Dowód odwagi dałeś dziś. 

Dzisiaj Odpust i rocznica konsekracji kościoła w Staniszczach Wlk. Msza św. o 11:00. 

Ostatni Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach o 17:15. 

Po Mszach św. zbiórka do puszek na operację chorej Zuzi, córki pracownika BS. w Zawadz-

kiem. Organizatorem akcji są pracownicy Banku. Kolekta na cele parafii i pomoc dla kościo-

ła w potrzebie. 

————————–——————————————————————— 

W poniedziałek spotkanie z św. Marcinem. Początek o 16:00 przed kościołem. Zachęcamy 

do złożenia „Daru materialnego” na rzecz Misji. Zapraszamy wszystkie dzieci i nie tylko. 

————————–——————————————————————— 

We wtorek Msza św. o godz. 8:00. 

————————–——————————————————————— 

W środę nie ma Mszy św. szkolnej. 

————————–——————————————————————— 

W piątek po wieczornej Mszy św. można zapisywać intencje mszalne. 

————————–——————————————————————— 

W sobotę o 16:30 nauka przedchrzcielna. 

————————–——————————————————————— 

W przyszła niedzielę gościem będzie o. Jan Ewangelista, Karmelita z Czernej. Zapozna Nas 

z duchowością Szkaplerza. Kolekta na cele parafii. O 15:00 w salce spotkanie naszej Rodzi-

ny Różańcowej. O 17:15 Nabożeństwo. 

————————–——————————————————————— 

Bóg zapłać za modlitwy, ofiary, wykonane prace. Za ofiary złożone z racji wypominek. 

————————–——————————————————————— 

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

————————–——————————————————————— 

Biblioteka czynna po Mszy św. niedzielnej o 10:00. Do wypożyczenia książki oraz filmy 

DVD, filmy można również wypożyczać po Mszy św. o 7:30. 

————————–——————————————————————— 

Zapraszam mężczyzn do wstępowania do Bractwa św. Józefa. Powstała strona 

www.bractwoswietegojozefa.pl   Spotkanie rejonowe będzie 08.11. o godz. 17:00 w Jemiel-

nicy. 

————————–——————————————————————— 

Młodzież:- Czuwanie Andrzejkowe na Górze ś. Anny w dniach 28 - 30.11.(zapisy i szczegó-

ły u ks. Piotra).– I niedziela Adwentu w Opolu Ekumeniczna Modlitwa Młodych (szczegóły 

w gablotce).– Europejskie Spotkanie Młodych na przełomie roku w Pradze (szczegóły  

w gablotce). 

————————–——————————————————————— 

Młodzież Gimnazjalna wraz z wychowawcami organizuje akcję „Szlachetna paczka” 

szczegóły podane są w gablotce. 

————————–——————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Gertrudzie Machnik,  

p. Elfrydzie Wąsik i p. Elżbiecie Dudarewicz składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

————————–——————————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. 1 Maja: Małgorzatę Zielinską, Cecylię 

Koj, Dorotę Dawidowicz i Edytę Fuchs. 

 

Wieczorne Msze św. w czasie zimowym będą o 17:00. 
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