
Porządek Nabożeństw 

od 08.10. do 15.10.2017 r. 

 

Niedziela 08.10. XXVII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. o dalsze bł. łaski i zdrowie w int. całej rodziny oraz 
za + męża, ojca i dziadka (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski i zdrowie z ok. 
urodzin oraz 30 r. ślubu Lidii i Waldemara oraz o Boże bł. i opiekę dla synów 

17:15 Nabożeństwo Różańcowe 

18:00 Za ++ ojca Gintra z ok. urodzin oraz pokr. z obu stron 

 

Poniedziałek 09.10. bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, wsp. 

17:30 Nabożeństwo Różańcowe 

18:00 Za ++ męża i ojca Herberta, rodziców Elżbietę i Alfreda, teściów Martę i Stanisława, oraz pokr. z obu 
stron i dusze opuszczone 

 

Wtorek 10.10. 

  9:00 W int. chorych, samotnych, seniorów oraz zespołu Caritas 

17:30 Nabożeństwo Różańcowe 

18:00 Za ++ ojca i męża Józefa, teściów Emilię i Michała, ojca Józefa, matkę Marię, brata Ernesta, swata 
Jana, koleżanki Paulinę i Elżbietę i dusze opuszczone 

 

Środa 11.10. 

17:00 Za ++ rodziców Łucję i Teodora, brata Pawła 

17:30 Nabożeństwo Różańcowe 

 

Czwartek 12.10. 

17:30 Nabożeństwo Różańcowe i Koronka 

18:00 Za ++ męża i ojca Gerharda, rodziców Gertrudę i Pawła, siostrę Edeltraudę, brata Józefa, bratową 
Krystynę, teściów Weronikę i Wiktora, dziadków z obu stron 

 

Piątek 13.10. 

18:00 1. Dziękczynna za łaski Jubileuszu Fatimskiego, z prośbą o dobre owoce w Naszym życiu 

 2. Za ++ matkę Elżbietę Kandora w r. śmierci, ojca Pawła rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga, siostrę 
Elżbietę, szwagra Rajmunda, swatów Bernarda i Eugeniusza oraz dziadków z obu stron 

 3. Do Bożej Op. przez wst. Maryi - Stolicy Mądrości z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże  
w pracy dla nauczycieli, wszystkich pracowników Oświaty oraz o szczęście wieczne dla ++ nauczycieli  
i pracowników szkoły  

 

Sobota 14.10. 

  8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski, opiekę  i zdrowie  
w int. rodziny Anny i Grzegorza 

——————————————–—-——————————– 

17:30 Nabożeństwo Różańcowe 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. o dalsze bł. łaski i zdrowie w int. Jadwigi Bonk z ok. 
85 r. urodzin oraz za + męża i ojca Jerzego 

 

Niedziela 15.10. XXVIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + ojca Pawła Leja w r. śmierci, + matkę Elżbietę (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Henryka, matkę Jadwigę, ojca Pawła, teściów Annę i Pawła, ich 2 synów, 
dziadków Annę i Piotra, Annę i Irenę i pokr. 

17:15 Nabożeństwo Różańcowe 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. o dalsze bł. łaski, opiekę i zdrowie w int. Edeltraudy 
z ok. 60 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach córek i opiekę Anioła Stróża dla wnuczek i wnuka 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Fatima - 13 października 1917. 

Wyszliśmy z domu bardzo wcześnie, bo liczyliśmy się  
z opóźnieniem w drodze. Ludzie przyszli masami. 
Deszcz padał ulewny. Moja matka w obawie, że jest to 
ostatni dzień mojego życia, z sercem rozdartym z powo-
du niepewności tego, co mogło się stać, chciała mi towa-
rzyszyć. Na drodze sceny jak w poprzednim miesiącu, 
ale liczniejsze i bardziej wzruszające. Nawet błoto nie 
przeszkadzało tym ludziom, aby klękać w postawie  
pokornej i błagalnej. Gdyśmy przybyli do Cova da Iria 
koło skalnego dębu, pod wpływem wewnętrznego  
natchnienia prosiłam ludzi o zamknięcie parasoli, aby 
móc odmówić różaniec. Niedługo potem zobaczyliśmy  
odblask światła, a następnie Naszą Panią nad dębem 
skalnym. - „Czego Pani sobie ode mnie życzy?" 

- „Chcę ci powiedzieć, żeby zbudowano tu na moją 
cześć kaplicę. Jestem Matką Boską Różańcową. Trzeba 
w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec. Wojna 
się skończy i żołnierze powrócą wkrótce do domu". 

- „Ja miałam Panią prosić o wiele rzeczy: czy zechciała-
by Pani uzdrowić kilku chorych i nawrócić kilku grzesz-
ników i wiele więcej". 

- „Jednych tak, innych nie. Muszą się poprawić i niech proszą o przebaczenie swoich grze-
chów". 

I ze smutnym wyrazem twarzy dodała: „Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzecha-
mi, już i tak został bardzo obrażony". Znowu rozchyliła szeroko ręce promieniejące w bla-
sku słonecznym. Gdy się unosiła, Jej własny blask odbijał się od słońca. Oto, Ekscelencjo, 
powód dlaczego zawołałam, aby ludzie spojrzeli na słońce. Zamiarem moim nie było zwró-
cenie uwagi ludzi w tym kierunku, gdyż nie zdawałam sobie sprawy z ich obecności. Zrobi-
łam to jedynie pod wpływem impulsu wewnętrznego, który mnie do tego zmusił. Kiedy 
Nasza Pani znikła w nieskończonej odległości firmamentu, zobaczyliśmy po stronie słońca 
św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Naszą Dobrą Panią ubraną w bieli, w płaszczu niebie-
skim. Zdawało się, że św. Józef z Dzieciątkiem błogosławi świat ruchami ręki na kształt 
krzyża. Krótko potem ta wizja znikła i zobaczyliśmy Pana Jezusa z Matką Najświętszą. 
Miałam wrażenie, że jest to Matka Boska Bolesna. Pan Jezus wydawał się błogosławić 
świat w ten sposób jak św. Józef. Znikło i to widzenie i zdaje się, że jeszcze widziałam 
Matkę Boską Karmelitańską. 

Uwagi końcowe: Oto, Ekscelencjo, historia objawień Matki Boskiej w Cova da Iria w 1917 
roku. Zawsze, gdy z jakiegoś powodu musiałam mówić o nich, starałam się uczynić to jak 
najzwięźlej z pominięciem intymnych spraw osobistych, bo by mnie to bardzo wiele kosz-
towało. Ale ponieważ są one Boże, a nie moje, i ponieważ Bóg teraz Waszą Ekscelencję  
o nie pyta, oddaję je niniejszym. 



Świadomie nie zatrzymuję niczego, co do mnie nie należy. Wydaje mi się, że 
brak tylko kilku małych szczegółów odnoszących się do próśb, które przed-
stawiłam. Ponieważ były to sprawy bardziej materialne, nie miały dla mnie 
specjalnego znaczenia i być może nie utkwiły mi tak żywo w pamięci. A po-
za tym było ich tak wiele! Miałam i z tym tyle roboty, aby sobie przypo-
mnieć niezliczone łaski, o które miałam Matkę Bożą prosić, że może tu i tam 
wślizgnęła się jakaś pomyłka. Wiele ludzi było zdumionych pamięcią, którą 
Bóg mi raczył dać. Dzięki nieskończonej dobroci Bożej jest to pod każdym 
względem naprawdę wielki dar. Jednak w nadprzyrodzonych sprawach nie 
trzeba się dziwić, że tak głęboko odciskają się w pamięci, że po prostu nie 
można ich zapomnieć. W każdym razie sensu spraw, które one oznaczają, 
nigdy się nie zapomina, jeżeli Bóg sam nie sprawi, że się je zapomni.  
s. Łucja. 
 

Sentencja: o. Jan Góra - Droga uczy tego, jak skupić się na wartościach pod-
stawowych. 

————————–—–———–———–——–—–———–————— 

W piątek ostatnie w tym roku Czuwanie Fatimskie. Zapraszam! Zapraszaj-
my siebie wzajemnie. O 18:00 Msza św. w int całej parafii. Następnie Proce-
sja i Różaniec. Przynieśmy wszyscy świece. Dzieci mogą się przebrać za pa-
stuszków. Młodzież przygotowująca się do Bierzmowania (klasy VI i VII; II  
i III) otrzyma obrazek, znak obecności. Do koszyczka można przynosić  
intencje modlitewne. Od 17:00 okazja do spowiedzi. 

 

Owocem Jubileuszu Objawień Fatimskich będzie ukochanie modlitwy różań-
cowej, również przez przynależność do naszej parafialnej rodziny Róż  
Różańcowych. Można u p. Marii Kruk zapisywać się (zapraszamy kobiety, 
młodzież i mężczyzn). 
 

20.10 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Przypomi-
nam skład Rady: s. Macieja, Marian Czupała, Piotr Dreja, Grzegorz Radi-
merski, Maria Drzyzga, Maria Mańczyk, Józef Koj, Gerard Mańczyk. Za Ich 
pośrednictwem proszę o dzielenie się swoimi myślami, radościami, troskami, 
uwagami życia naszej parafii. 
 
Wyjazd do Pragi: Termin: 09-10.12.2017; Cena: 330 zł. Osoby, które zapi-

sały się na listę wstępną, mogą się już zapisywać. Prośba aby przynieść dane: 

imię, nazwisko, adres, datę urodzenia oraz serię i numer dowodu lub pasz-

portu. 

27 - 29. 10. na Górze św. Anny spotkanie dla młodzieży „Ławka GO”, 

szczegóły i zapisy na stronie www.botafe.pl 

Dziś kolekta na cele parafii. XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy  
naprzód z nadzieją”. Przed kościołem zbiórka do puszek na fundację Dzieło  
Nowego Tysiąclecia”. 

————–———–—–———–———–——–—–———–————— 

We wtorek Parafialny Zespół Caritas zaprasza na Mszę św. i spotkanie,  
poczęstunek w salce wszystkich, chorych, seniorów, samotnych. Msza św.  
o godz. 9:00. Przed Mszą okazja do spowiedzi. Po spotkaniu będzie odwóz 
busem. 

————–———–—–———–———–——–—–———–————— 

W środę o 17:00 Msza św. Szkolna. O 16:00 w salce spotkanie kandydatów 
do I komunii św. Po Mszy św. spotkanie kandydatów na ministranta. 

————–———–—–———–———–——–—–———–————— 

W piątek o 18:00 Czuwanie Fatimskie, szczegóły na 2 stronie gazetki. 
————–———–—–———–———–——–—–———–————— 

W sobotę wyjazd na Dzień Skupienia Róż Różańcowych na Górę św. Anny, 
każdy chętny do wyjazdu, może zapisywać się, w zakrystii. Wyjazd 

o 7:30 z parkingu. 

————–———–—–———–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na zakup opału na zimę do obiektów parafial-
nych (jest to trzecia i ostatnia w tym roku na ten cel kolekta). Odpust 

w par. Łagiewniki Małe. 

————–———–—–———–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Opolskiej: Joanna Świer-
czok, Róża Maks, Monika Lempa, Krystyna Czupała. Bóg zapłać! 

————–———–—–———–———–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każdą modlitwę, życzliwość, prace, ofiary. 

Dziękujemy p. Erykowi Czupała za tak piękną, gorliwą opiekę i służbę przy 
kapliczce na ul. 1 Maja, za ogłaszanie dzwonem godzin modlitwy Anioł  
Pański. 

————–———–—–———–———–——–—–———–————— 

Intencje Mszalne na 2018 rok można zapisywać w kancelarii: 

poniedziałek: 8:00 - 10:00; 16:00 - 17:30; 18:30 - 19:00. 

wtorek: 11:00 - 11:30; 16:00 - 17:30; 18:30 - 19:00. 

————–———–—–———–———–——–—–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy  
życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

————–———–—–———–———–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

————–———–—–———–———–——–—–———–————— 

Nabożeństwa Różańcowe w tym tygodniu: w niedzielę 17:15; poniedziałek, 
wtorek, czwartek i sobotę o 17:30; środę po Mszy, piątek podczas Czuwania. 
ZAPRASZAMY ! 
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