
Porządek Nabożeństw 

od 29.10. do 05.11.2017 r. 

 

Niedziela 22.10. XXX zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski, opiekę i zdrowie  
z ok. 66 r. urodzin dla Krzysztofa oraz 45 r. ślubu, oraz o Boże bł. i opiekę w całej rodzinie (j. nie-
miecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Kiermasz - W int żyjących i ++ parafian 

17:15 Nabożeństwo Różańcowe 

18:00 Za + Eryka Tacica 

 

Poniedziałek 30.10. 

17:30 Nabożeństwo Różańcowe 

18:00 Za ++ ciocię Marię Ziaja w r. śmierci, rodziców Gertrudę i Jana Wojsa, Emanuela i Gertrudę Lebioda, 
3 siostry, 2 braci, szwagrów , szwagierki, siostrzenicę, bratanka, ++ z rodzin Wojsa, Ziaja, Lebioda 

 

Wtorek 31.10. 

17:30 Nabożeństwo Różańcowe 

18:00 Za ++ męża Ernesta w r. śmierci, Hildegardę, rodziców Marię i Józefa, brata Rajmunda, 4 szwagierki, 
3 szwagrów, teściów z obu stron i pokr. 

 

Środa 01.11. Wszystkich świętych 

  7:30 Za ++ męża i ojca Joachima w r. śmierci, ojca, teścia i pokr. (j. polski) 

10:00 Za + męża i ojca Eryka Peterman w miesiąc po śmierci 

14:00 Nabożeństwo za ++ 

 

Czwartek 02.11. Dzień zmarłych 

  8:00 Za ++ matkę Martę, ojca Franciszka, siostry, braci i pokr. 

10:00 Za ++ polecanych w wypominkach 

17:15 Różaniec za ++ i Koronka 

18:00 Za + żonę i matkę Hildegardę Czupała z ok. urodzin 

 

I Piątek 03.11. 

  7:00 W int. chorych, starszych, samotnych (j. niemiecki) 

17:15 Różaniec za ++ 

18:00 Za ++ męża Jana, rodziców Marię i Pawła, rodzeństwo i ++ z rodziny 

 

I Sobota 04.11. 

  8:00 Za + męża i ojca w r. urodzin 

13:00 Msza i ślub Sylwia Klose i Maciej Żytkowski 

15:00 chrzest Hanna Magdalena Lamich, roczki: Kamil Michał Świerczok, Florentyna Anna Kała, Antoni 
Firuta, Nina Pallek 

——————————————–—–——————————– 

17:00 Nabożeństwo i Różaniec za ++ 

18:00 …………………………………... 

 

Niedziela 05.11. XXI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + męża i ojca Bogusława Kruk, ++ rodziców, teściów, krewnych z rodzin Kruk, Smieskol, Klimas
(j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ z rodzin Klose i Żytkowski 

17:15 Różaniec za ++ 

18:00 Za ++ rodziców i pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

44(1244) 29.10. – 05.11.2017 

 
Parafialny cmentarz 

Cmentarz jest miejscem świętym. Przez poświęcenie oraz przez szacunek dla Tych którzy tam 

spoczywają. Cmentarz jest miejscem szczególnym w każdej miejscowości. Świadczy o żyjących, 

w danym pokoleniu. Każdy jest odpowiedzialny za porządek i czystość. Na cmentarzu zachowaj-

my 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 odpowiedzialni do wywozu starych części pomnika. Gospodarzem naszego cmen-

tarza 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 każdego,  

któremu dobro cmentarza leży na sercu prosimy o uczciwe uiszczanie opłat. Składamy podzięko-

wania Tym, którzy to czynią, Bóg zapłać! 

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 i głębinowego 150 zł. (100 zł na 20 lat, to 5 zł na rok). 

Opłaty należy uiszczać przed postawieniem pomnika, za rezerwację na bieżąco u pani Brygidy 

Mrocheń (tel. 77 4611562). 

Stan wpływów i wydatków cmentarnych w 2017 roku (na dzień 01.10.) 

 wpłaty (opłaty za stawiane pomniki i rezerwację grobu) - 5.020 zł. 

 wydatki (opłaty wywozu śmieci i zużycia wody) - 8.142 zł. 

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 składa ofiarę za energię elektryczną. Po pogrzebie, klucz z kapli-

cy przynosimy na plebanię. 

Prośba, aby nie sadzić żadnych drzew ozdobnych na terenie cmentarza oraz aby nie robić żad-

nych chodników wokół grobów. 

Ze względu na wzrost kosztów utrzymania cmentarza, w dniach 31 październik; 01; 02 listopad 

na cmentarzu (obok krzyża) będzie skarbonka, do której można wrzucić ofiarę (np. zamiast kupna 

1 znicza) na cele utrzymania cmentarza. Bóg zapłać za każdą ofiarę! Kartki na wypominki. Moż-

na przynosić do zakrystii. Różaniec za zmarłych będzie odmawiany od 2 do 8 listopada. Najpięk-

niejszym zniczem, wieńcem za zmarłych jest modlitwa za Nich, zamówiona Msza św. w Ich  

intencji. Intencje Mszy św. na bieżący rok i 2018 r. można zamawiać w kancelarii parafialnej. 

 

Sentencja: W. Eichenberg - Dziś niestety bardziej liczy się wizerunek jaki ktoś przedstawia na 

facebook, niż to Kim jestem. 



W listopadzie następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

 01.11. Róża 4 p. Irena Czupała 

 05.11. Róża 5 p. Elfryda Fleger 

 12.11. Róża 6 p. Maria Baron 

 19.11. Róża 7 p. Hildegarda Klabisch 

 26.11. Róża 8 p. Gizela Zajonc 

 

„Z nadzieją do Panamy” - Zapraszamy Zachęcamy! 
* „Fatima+Panama=Różaniec!” - zapraszamy każdego, do odmawiania jednej dziesiątki Różańca 
św. w tygodniu, w intencji ŚDM 2019 roku. Od dziś, aż do rozpoczęcia tych dni, jedna dziesiątka 
Różańca raz w tygodniu: 
- za młodych, aby wokół idei tych dni skupiła się młodzież, która chce „coś” działać 
- za wszystkich życzliwych, ofiarodawców i darczyńców, za angażujących się, uśmiechających 
się w kierunku Panamy 
- aby nasza parafia w 2019 roku w Panamie była reprezentowana 
W górę serca i do modlitewnego dzieła. Indywidualnie oraz w piątki przed wieczorną Mszą św.  
* Zapraszamy młodych do spotkań związanych z ideą Panama. Nie trzeba od razu tam jechać, 
ale chodzi o to, aby coś robić w parafii, w swoim środowisku. Mamy parę nowych pomysłów 
jeszcze na ten rok, a przede wszystkim na przyszły. Zachęcamy do angażowania się. Samo  
spotkanie, rozmowa, pomysły, tworzenie czegoś jest piękną sprawą. 
* Finanse Panama 2019: 
wpływy - 16.900 zł. 
wydatki - 4.500 zł. (głównie wyjazd do Hochdahl) 
stan na dzień 10.10.2017 rok – 12.400 zł. DZIĘKUJEMY! 
Można wspierać idę Panama modlitwą, dobrym słowem, pomysłem, każdą ofiarą, wpłatą na 
konto parafii z dopiskiem Panama, zakupując „Zwierzaka Panama”. 
* Spotkanie młodych w piątek 3 listopada, o godzinie 19:00, na plebanii. 
 
Paszport. Różne są pamiątki, które przypominają wyjazdy, pielgrzymki. Są dowodem pobytu  
w danym miejscu. Na drogach Camino jest tzw. Paszport, który pobiera się u początku trasy, 
idąc zbiera się pieczątki z różnych miejsc na trasie. W naszej parafii odbyły się już trzy Drogi  
(i będą następne): „4=4=14”; „4+4+kamień=17”; „2+2=10”. Propozycja: aby każdy kto zechce  
z uczestników tych Dróg miał taki Paszport w którym jest zaznaczony udział w danej Drodze. 
Dlatego kto już uczestniczył przynajmniej raz w takiej drodze, może zgłosić się do ks. Piotra, aby 
taki Paszport otrzymać. 
 
Sakrament chrztu udzielany jest w I soboty miesiąca. Natomiast od grudnia, w I niedzielę  
miesiąca po Mszy św. o godz. 10:00 będzie nauka przed chrzcielna dla rodziców i rodziców 
chrzestnych. Tylko na tej nauce będą wydawane zaświadczenia dla rodziców chrzestnych i zapi-
sywane chrzty w naszej parafii (przynosimy akt urodzenia dziecka i dane rodziców i chrzest-
nych). Chrzestni mieszkający poza naszą parafią mogą uczestniczyć w naukach u siebie i dostar-
czają zaświadczenie. Natomiast Ci, którzy będą chrzestnymi w naszej parafii lub są mieszkańca-
mi naszej parafii a będą rodzicami poza parafią, mają obowiązek uczestniczyć w naukach u Nas. 
 
Kancelaria czynna jest po Mszach od poniedziałku do piątku. Natomiast od grudnia, raz  
w miesiącu w I soboty miesiąca w godzinach od 19:00 do 20:00 będzie dyżur ks. Piotra. Jeśli 
ktoś chce porozmawiać, ma problemy lub ich nie ma, pragnie rady lub po prostu wygadać się to 
Zapraszam! JESTEM ! 
 
„Droga 3+3=12km.do Panamy” odbędzie się 01 grudnia 2017 roku. Zapraszamy! 
 
Pytanie dla czytających ogłoszenia w wersji gazetki lub w internecie: czy jest Ktoś zainteresowa-
ny pójściem na Camino z Lizbony przez Porto i Fatimę do Santiago, trasa liczy ok. 600 km.  
Termin lipiec 2018 roku. Zainteresowanych zapraszam na rozmowę przy kawie-ks. Piotr 

Dziś Kiermasz - rocznica poświęcenia naszej świątyni. Kolekta na cele parafii. 

W Jemielnicy o 15:00 spotkanie Bractwa św. Józefa. 

—————–—–—–————————–———–——–—–———–————— 

W środę Uroczystość Wszystkich Świętych. Kolekta na cele parafii. Nie będzie Mszy  
o 18:00. Nabożeństwo i procesja na cmentarz o 14:00. 

—————–—–—–————————–———–——–—–———–————— 

I czwartek wspomnienie Wszystkich Zmarłych. Msze św. o 8:00, 10:00 i 18:00.  
O 17:15 Różaniec za ++ polecanych w wypominkach. 

—————–—–—–————————–———–——–—–———–————— 

I piątek miesiąca. Msze św. o 7:00 (po wystawienie Najśw. Sakramentu) i 18:00.  
O 17:15 Różaniec za ++ polecanych w wypominkach. Od 8:00 odwiedziny chorych  
z Komunią św. w domach. O 19:00 spotkanie młodych na plebanii. 

—————–—–—–————————–———–——–—–———–————— 

I sobota o 15:00 Msza św. roczków i chrzcielna. O 17:00 Nabożeństwo i Różaniec za ++ 
polecanych w wypominkach. 

—————–—–—–————————–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezji i seminarium. O 17:15 Różaniec za ++  
polecanych w wypominkach. Odpust w parafii Staniszcze Wielkie. 

—————–—–—–————————–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Opolskiej: Grażyna Hornik, Beata 
Koj, Gabriela Bogdoł, Małgorzata Szymik. Bóg zapłać! 

—————–—–—–————————–———–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każdą modlitwę, ofiary, wykonane prace. Młodzieży za grabienie liści, 
sprawdzenie stanu napędu dzwonów i elektryki. Za prace na placu kościelnym i przy 
dekoracji świątyni. Wykonane i przyniesione przez dzieci (i rodziców) różańce. Uboga-
cenie obecnością i strojami Mszy św. misyjnej. 

Zostało zakupione nowe nagłośnienie na procesje (koszt 2.900 zł.) oraz Mszał i komplet 
Lekcjonarzy (koszt 1.000 zł.) 

—————–—–—–————————–———–——–—–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

—————–—–—–————————–———–——–—–———–————— 

Kancelaria czynna w poniedziałek i wtorek od 18:30 do 19:00 oraz w Dzień zmarłych 
po każdej Mszy św. (można zapisywać intencje na 2018 rok). 

Sakrament pokuty: 

 poniedziałek: 8:00 - 9:00; dla dzieci 15:00 - 16:00; 16:30 - 18:00; 19:00 - 20:00; 

 wtorek: 8:00 - 9:00; 16:00 - 18:00 

Stronę www. naszej parafii w miesiącu październiku odwiedzono 4.637 razy. Dziękuje-
my. 

—————–—–—–————————–———–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość, książeczki Droga do nieba. 

—————–—–—–————————–———–——–—–———–————— 

Nabożeństwa Różańcowe w tym tygodniu: w niedzielę 17:15; poniedziałek, wtorek  
o 17:30. ZAPRASZAMY ! 

 

Wieczny odpoczynek racz ++ dać Panie! 
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