
Porządek Nabożeństw 

od 11.10. do 18.10.2015 r. 

 

Niedziela 11.10. XXVIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Andrzeja Ploch w miesiąc po śmierci (Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM i św. Jana Pawła II jako podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę  

i zdrowie w rodzinie i w rodzinach synów 

17:15 Różaniec 

18:00 Do Bożej Op. przez wst. NMP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsza opiekę i zdrowie w rodzinie 

Przybyła z ok. r. ślubu 

 

Poniedziałek 12.10. 

17:30 Różaniec 

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

 

Wtorek 13.10. 

14:00 Za wst NSM o Boże bł. opiekę, łaski i zdrowie dla wszystkich nauczycieli i pracowników przedszkola, 

szkoły podstawowej i gimnazjum z Kolonowskiego oraz o radość wieczną dla zmarłych 

17:30 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 i całe pokr. 

18:15 Nabożeństwo Fatimskie 

 

Środa 14.10. 

17:00 Za + matkę Waleskę w r. śmierci, ojca Teodora, braci Wiktora i Franca, rodziców Martę i , siostrę Edytę 

oraz dusze opuszczone 

17:30 Różaniec 

 

Czwartek 15.10. św. Teresy od Jezusa, wsp. 

17:30 Różaniec 

18:00 …………………………………... 

 

Piątek 16.10. św. Jadwigi Śląskiej. wsp. 

17:30 Różaniec 

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

 

Sobota 17.10. św. Ignacego Antiocheńskiego, wsp. 

  8:00 Za + męża, ojca i dziadka Klausa Gepert z ok urodzin, teściów Marię i Józefa, rodziców Łucję i Francisz-

ka, ++ z rodzin Gepert i Drzymała 

————————–—–——–————————————–——–—————— 

17:30 Różaniec 

18:00 Za ++ ojca Alfreda w r. śmierci, matkę Elżbietę, teścia Józefa i pokr. 

 

Niedziela 18.10. XXIX zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ Jan Wodarczyk, Florentyna Adamczyk w miesiąc po śmierci (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie  

z ok. 50 r. ślubu Brygidy i Ernesta Kurczyk oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci. 

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

z ok. 50 r. ślubu Hildegardy i Ewalda Rathmann oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci. 

17:15 Różaniec 

18:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie  

z ok. 55 r. ślubu oraz o Boże bł. i dary Ducha św. dla dzieci i wnuków 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

41(1138) 11.10. – 18.10.2015 
 

Obraz Jezu ufam Tobie 

 

Na obrazie przedstawiony jest Jezus ubrany  

w białą szatę. Stojąc, unosi prawą rękę w geście 

błogosławieństwa, lewą ręką wskazuje na swoje 

serce, z którego wychodzą promienie: jasny 

blady i czerwony. Ten pierwszy symbolizuje 

wodę usprawiedliwiającą duszę, czerwony zaś 

to krew, która jest życiem dusz (obie miały wy-

trysnąć z przebitego na krzyżu boku Jezusa). 

Pierwszy obraz został namalowany według pro-

jektu siostry Faustyny Kowalskiej i dzięki po-

mocy księdza Michała Sopoćki. Według Dzien-

niczka siostry Faustyny, Jezus objawił się jej  

22 lutego 1931 roku w celi płockiego klasztoru  

w tej właśnie postaci, nakazał namalować obraz 

i obiecał, że dusza, która będzie czcić ten obraz, nie zginie. Obiecał też duże postępy 

na drodze chrześcijańskiej doskonałości, łaskę szczęśliwej śmierci oraz wszelkie inne 

łaski i doczesne dobrodziejstwa. Autorem pierwszego obrazu był malarz Eugeniusz 

Kazimirowski, prace nad nim trwały od stycznia do czerwca 1934 roku. Po raz pierw-

szy został pokazany wiernym w 1935 w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli  

w dniu Święta Miłosierdzia Bożego w Ostrej Bramie w Wilnie. Obraz nie spodobał się 

Faustynie, gdyż nie odpowiadał pięknu jej wizji Jezusa. Jezus miał jej wówczas odpo-

wiedzieć, że Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce 

mojej. Obecnie obraz pędzla Kazimirowskiego znajduje się w Sanktuarium Miłosier-

dzia Bożego w Wilnie. Najbardziej znaną wersję wykonał w 1944 roku prof. Adolf 

Hyła dla Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Jego kopie 

opatrzone słowami "Jezu ufam Tobie" w wielu różnorodnych językach są szeroko roz-

powszechnione na całym świecie. Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego pędzla tego 

malarza powstał w 1943 roku. 

 

Sentencja tygodnia: Phil Bosmans - Wrażliwość to pierwszy stopień do zrozumienia  

i miłości. Szkołom, gdzie nie okazuje się serca, brakuje rozumu. 
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Parafialny cmentarz 

Cmentarz jest miejscem świętym. Przez poświęcenie oraz przez 

szacunek dla Tych którzy tam spoczywają. Cmentarz jest miej-

scem szczególnym w każdej miejscowości. Świadczy o żyją-

cych, w danym pokoleniu. Każdy jest odpowiedzialny za porzą-

dek i czystość. Na cmentarzu zachowajmy powagę. O czystość  

i porządek między grobami i przy grobach dbają opiekujący się 

danym grobem. Śmieci wrzucamy tylko do pojemników. Przy 

postawieniu nowego pomnika, opiekujący się grobem, są odpo-

wiedzialni do wywozu starych części pomnika. Gospodarzem 

naszego cmentarza jest pan Roman Sottopietra (tel.77 4611256, 

+48 502514961). Z Nim ustalamy miejsce pochówku, opłatę za 

wykopanie grobu, likwidację pomnika. Utrzymanie cmentarza 

związane jest z kosztami. Dlatego w imieniu swoim, PRD i każ-

dego, któremu wygląd cmentarza leży na sercu prosimy  

o uczciwe uiszczanie opłat. 

 

Obowiązują następujące opłaty: 

- od każdego nowo stawianego pomnika 10% wartości; 

- za rezerwację miejsca na cmentarzu, na okres 20 lat: od grobu 

pojedynczego 100 zł, od grobu podwójnego 150 zł. (opłata 100 

zł na 20 lat, to 5 zł na rok).  

 

Opłaty należy uiszczać przed postawieniem pomnika, za rezer-

wację na bieżąco u pani Brygidy Mrocheń (tel. 77 4611562). 

Groby ponad 20 letnie, o które nikt nie dba i nie są opłacane, 

mogą zostać zlikwidowane. Zgłaszając pogrzeb do kancelarii 

parafialnej dostarczamy akt zgonu. Organizator pogrzebu dba  

o czystość kaplicy cmentarnej i opłaca energię elektryczną. Po 

pogrzebie, klucz z kaplicy przynosimy na plebanię. 

 

Koszty utrzymania cmentarza w 2015 roku: 

- wpłaty - 2.250 zł. 

- wydatki (wywóz śmieci i woda) - 5.506 zł. 

 

Dziś kolekta na cele parafii. XV Dzień Papieski „ Jan Paweł II - Patron Ro-

dziny”. Po Mszach św. zbiórka ofiar organizowana przez młodzież na przyję-

cie młodzieży w ramach ŚDM. O 17:15 Nabożeństwo Różańcowe w int. 

ŚDM 2016. 

——–————–—–—–————––——–———–——————— 

We wtorek Msza św. o 17:30. Ostatnie Nabożeństwo Fatimskie o 18:15. 

——–————–—–—–————––——–———–——————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Spotkanie kandydatów do I Komunii św. 

w salce o 16:15. 

——–————–—–—–————––——–———–——————— 

W piątek o 19:00 w salce spotkanie uczniów 1 i 2 klasy gimnazjum. 

——–————–—–—–————––——–———–——————— 

Przyszła niedziela to Niedziela Misyjna. Kolekta przeznaczona jest na misje. 

O 17:15 Nabożeństwo Różańcowe w int. Misji i misjonarzy. Odpust w parafii 

Łagiewniki Małe. O 15:00 w salce spotkanie Róż Różańcowych. 

——–————–—–—–————––——–———–——————— 

Kancelaria czynna po Mszach św. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą 

św.  

——–————–—–—–————––——–———–——————— 
Zapraszamy do udziału w Nabożeństwach Różańcowych. 

——–————–—–—–————––——–———–——————— 

Zapowiedzi przedślubne: 3. Katarzyna Bock zam. Kolonowskie i Bartosz 

Sołtysik zam. Gliwice; 1. Iwona Domagała zam. Kotlarnia i Tomasz Sandor-

ski zam. Kolonowskie. 

——–————–—–—–————––——–———–——————— 

Witamy w naszej parafii ks. ppłk. rez. dr. Jerzego Niedzielskiego, który bę-

dzie pełnił, przez pewien czas, posługę w naszej parafii. 

——–————–—–—–————––——–———–——————— 

Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy, wykonane prace. 

——–————–—–—–————––——–———–——————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

——–————–—–—–————––——–———–——————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze ży-

czenia. 

——–————–—–—–————––——–———–——————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Leśnej: Edeltraude Świerc, 

Beatę Motal i Agnieszkę Krupka; z ul. Opolskiej: Alicję Szydłowską. Bóg 

zapłać! 

 

Matko Boża Różańcowa - módl się za Nami ! 

41/2015 


