
Porządek Nabożeństw 

od 14.10. do 21.10.2018 r. 

 

Niedziela 14.10. XXVIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

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

10:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MB Różańcowej o Boże bł. łaski, opiekę  
i zdrowie dla Małgorzaty i Mariusza z ok. 10 r. ślubu 

17:15 Różaniec 

18:00 Za + przyjaciółkę Marynię w 1 r. śmierci, ++ koleżanki Grażynę, Krystynę, Małgorzatę 

 

Poniedziałek 15.10. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktor Kościoła, wsp. 

13:00 Msza i ślub Maria Hadelko i Piotr Cichocki 

17:30 Różaniec 

18:00 Za ++ matkę Elżbietę Kandora w r. śmierci, ojca Pawła, rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga, siostrę 
Elżbietę, szwagra Rajmunda, Lydię Bekierz,  Bernarda i Eugeniusza oraz dziadków z obu stron 

 

Wtorek 16.10. św. Jadwigi Śląskiej, wsp. 

17:30 Różaniec 

18:00 Za ++ żonę i matkę Jadwigę, rodziców Augustyna i Dominika, Wiktorię i Pawła rodzeństwo i pokr. 

 

Środa 17.10. św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa, męczennika, wsp. 

17:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Henryka, matkę Jadwigę, ojca Pawła, teściów Annę i Pawła ich 2 synów, 
dziadków Annę i Piotra, Annę i Irenę oraz pokr. 

17:30 Różaniec 

 

Czwartek 18.10. św. Łukasza ewangelisty, święto 

  9:00 W int. chorych, seniorów, samotnych oraz służby zdrowia, opiekujących się chorymi 

17:15 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:30 Różaniec 

18:00 Za + matkę Helenę Kampa w 1 r. śmierci, ++ ojca Alfreda i pokr. 

 

Piątek 19.10. 

17:30 Różaniec 

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

 

Sobota 20.10. 

  8:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Klausa w r. śmierci, jego rodziców Marię i Józefa, teściów Łucję  
i Franciszka oraz pokr. Gepert i Drzymała 

11:00 ślub Kathrin Konietzny i Dest Rischer 

————–———–——–—–———–————— 

17:30 Różaniec 

18:00 Za ++ rodziców Krystynę i Wiktora, Elżbietę i Gerharda, ciocię Gertrudę i jej męża Alojza oraz 
pokr. 

 

Niedziela 21.10. XXIX zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ rodziców Johannę i Kleofasa, Paulinę i Johana, siostrę Irmgardę, braci Georga, Waltra,  
Helmuta, szwagrów Ernesta i Józefa, brata i pokr., (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + matkę Mariolę z ok. urodzin 

17:15 Różaniec 

18:00 Za ++ z rodzin Garbis i Koźlik 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

41(1294) 14.10. – 21.10. 2018 

 

Refleksje 

 

 kto nie potrafi milczeć, nie potrafi słuchać 

 człowiek nie jest nigdy grzechem, człowiek ma grzech 

 im niższe poczucie wartości, tym bardziej porównujemy  
się z innymi, tym bardziej zazdrościmy 

 studiuj siebie, nie innych 

 ważna jest racja, a nie kto ją ma 

 kapłani są jak samoloty, stają się newsem tylko wtedy, 
kiedy upadają, ale jest tak wiele samolotów, które latają w 
powietrzu 

 i bez bagażu dnia wczorajszego mam dziś dość spraw do 
załatwienia 

 nieraz trzeba wyjąć watę z uszu i wsadzić ją sobie do ust 

 kiedy ostatnio byłeś w kinie? 

 dlaczego tak właściwie poszedłeś do kina na film pt. „Kler”? Czy poszedłbyś na film, który 
porusza te same tematy, ale dotyczy lekarzy, nauczycieli, kierowców ? 

 uczucia są zdeterminowane naszym stanem wewnętrznym, a nie okolicznościami zewnętrz-
nymi. Gdy moja kondycja duchowa jest pozytywna, to również pozytywnie reaguję 

 tylko Bóg potrafi zanurzyć świat w ciemności, a następnie sprawić, aby słońce znów  
wzeszło 

 zanim zaczniesz wydawać sądy, opinie o drugim człowieku, przejdź kilometr w jego butach 

 ilekroć odczuwam zdenerwowanie, to niezależnie od powodu tego zdenerwowanie, świad-
czy to o tym, że coś jest nie w porządku ze mną samym. Choćby nie wiem jak nierozsądni 
wydawali się inni, pisali, mówili, wyzywali, zarzucali różne rzeczy, to ja ponoszę odpowie-
dzialność, aby nie zareagować negatywnie. Niezależnie od tego co dzieje się „na zewnątrz”, 
zawsze będę miał prawo zdecydować, jak chcę się do tego „wewnętrznie” ustosunkować. 
To ja sam kreuję swoją własną rzeczywistość. Jeśli osądzam innych, to tak właściwie  
osądzam siebie. Osądzając innych „wybielam” często siebie. Ten kto najbardziej wyprowa-
dza mnie z równowagi jest moim najlepszym nauczycielem. Od tej osoby mogę się wiele 
nauczyć 

 nie żyję po to, aby być lubianym lub nie lubianym 

 

Sentencja: Mądrość Syracha 2,1-6 – Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą 
duszę na doświadczenia! Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi  
w czasie utrapienia! Przylgnij do Niego i nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu 
ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zamiennych losach poniżenia bądź 
wytrzymały. Bo w ogniu próbuje się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu poniżenia. Bądź  
Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i jemu zaufaj! 



Parafialny cmentarz 

Przez poświęcenie oraz przez szacunek dla Tych którzy tam spoczywają, 
cmentarz jest miejscem szczególnym w każdej miejscowości. Świadczy też  
o żyjących, w danym pokoleniu. Każdy jest odpowiedzialny za porządek  
i czystość. Na cmentarzu zachowajmy powagę. O czystość i porządek między 
grobami i przy grobach dbają opiekujący się danym grobem. Śmieci wrzuca-
my tylko do pojemników. Przy postawieniu nowego pomnika, opiekujący się 
grobem, są odpowiedzialni do wywozu starych części pomnika. Gospodarzem 
naszego cmentarza jest pan Roman Sottopietra (tel.77 4611256, 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 podziękowania 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 pojedyncze-
go 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 oraz za rezerwację 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 składa ofia-
rę za energię elektryczną. Po pogrzebie, klucz z kaplicy przynosimy, jak  
najszybciej na plebanię.  

Prośba, aby nie sadzić żadnych drzew ozdobnych na terenie cmentarza oraz 
aby nie robić chodników wokół grobów.  

Ze względu na wzrost kosztów utrzymania cmentarza, w dniach 31.10.;  
01 i 02.11. 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. Można przynosić do  
zakrystii. Różaniec za zmarłych będzie odmawiany od 02 do 07.11. Najpięk-
niejszym zniczem, wieńcem za zmarłych jest modlitwa za Nich, zamówiona 
Msza św. w Ich intencji. Intencje Mszy św. na bieżący rok i 2019 r. można 
zamawiać w kancelarii parafialnej. 

Bóg zapłać osobom, które dbają o porządek na cmentarzu, o sadzenie kwia-
tów, przycinanie drzew i krzewów. 

************************************************* 

Od niedzieli 11 listopada w okresie zimowym Msza św. wieczorna w niedzielę 
będzie o godzinie 17:00 (zamiast 18:00). Nabożeństwo o godzinie 16:30 
(zamiast 17:15). 

Dzisiaj Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd rowe-
rzystów o 6:30. Powitanie ok. 16:00. Nie będzie Nabożeństwa. Po Mszy św. o 10:00 
nauka przed chrzcielna. Kolekta na zakup opału na zimę. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W miesiącu lipcu nie zawsze będzie czynna Kancelaria. Dlatego jeśli ktoś ma spra-
wę, którą można załatwić w nadchodzącym tygodniu to zapraszam, po każdej Mszy 
św. oraz szczególnie w czwartek w następujących godzinach. 7:30 - 8:30; 17:00 - 
18:00; 18:30 - 19:00. Zapraszam wszystkich, którzy chcą zamówić Intencje Mszalne 
od lipca do grudnia. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W piątek Uroczystość Apostołów św. Piotra i Pawła. Msze św. o 8:00 i 18:00. Kolek-
ta to tzw. Świętopietrze. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby diecezji seminarium. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Elżbieta Bereziuk, 
Sylwia Trzasko, Joanna Grabowska, Joanna Leszczyk. Bóg zapłać! 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny oraz książeczki o Niedzieli i Miłosierdziu Bożym, 
świeczki 

————————–—–———–———–——–—–———–—— 

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia bło-
gosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Zapowiedzi przedślubne: 3. Katarzyna Grobarek zam. Kolonowskie 

i Krzysztof Banach zam. Gogolin. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

* Pielgrzymka dzieci do babci Anny, 1 lipca. Msza św. o godz. 10:00. 

* Centrum Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza licealistów i studentów na wakacyjne 
spotkanie o nazwie Ławka Festiwal. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 4-8 lipca w 
Opolu-Winowie. Spotkanie będzie miało charakter festiwalu, noclegi przewidziane są 
w namiotach. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W lipcu i sierpniu  Róże Różańcowe przewodniczą Modlitwie Różańcowej: 

01.07. Róża 8 p. Gizela Zajonc 

08.07. Róża 9 p. Maria Kruk 

15.07. Róża10 p. Brygida Lepka 

22.07. Róża11 p. Krystyna Swoboda 

29.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann 
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Dzisiaj kolekta na cele parafii. XVIII Dzień Papieski. Przed kościołem zbiórka do 
puszek na Dzieło Fundacji Trzeciego Tysiąclecia. Towarzyszą Nam dziś w modlitwie 
relikwie św. Jana Pawła II. Podczas Mszy św. o 10:00 Liturgię ubogaci chór 
„Akord”, działający przy MOK w Lędzinach (na Śląsku), po Mszy św. krótki koncert. 
O 15:00 w salce spotkanie Róż Różańcowych ( zapraszamy również nowe osoby chcą-
ce wstąpić do rodziny Różańcowej). Odpust w parafii Łagiewniki Małe. O 17:15 Róża-
niec, dziś szczególnie w intencji wszystkich wychowawców, nauczycieli i katechetów. 

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

Nabożeństwa Różańcowe o godzinie 17:30. 

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

W środę o 17:00 Msza św. Szkolna, po Mszy św. Różaniec. 

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

W czwartek wspomnienie św. Łukasza. O 9:00 Msza św. w int. chorych, seniorów, 
samotnych, służby zdrowia i opiekujących się chorymi. Po Mszy św. w imieniu nasze-
go Caritas zapraszamy wszystkich na spotkanie i poczęstunek do salki. O 19:00  
spotkanie katechetów dekanatu Zawadzkie. 

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

W piątek o godzinie 19:00 na plebanii spotkanie Lektorów (zapraszamy też nowe 
osoby chętne do czytania Słowa Bożego na Mszy św.). W kościele NSPJ w Zawadz-
kiem Dekanalne Czuwanie Młodych. Rozpoczęcie o 19:00, zakończenie ok. 22:30 
(szczegóły w gablotce). 

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

W sobotę o 15:30 w salce spotkanie ministrantów, marianek i kandydatów. 

Wyjazd o 7:45 z parkingu na Górę św. Anny na czuwanie Róż Różańcowych. Może 
jechać każdy. Zapisy w zakrystii. Koszt wyjazdu 1 zł.  

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

W przyszłą niedzielę - Niedziela Misyjna. Kolekta na misje. Liczenie wiernych. Do 
zabrania kartki na wypominki. 

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

Intencje Mszalne na 2019 rok można zapisywać: w poniedziałek w godzinach: 8:00 - 
10:00; 16:00 - 17:30; 18:30 - 19:00. W sobotę 8:30 - 9:30. 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Beata Ściupider, Marzena 
Jezierny, Jolanta Kciuk, Ewa Lenart. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny, kalendarze na 2019 rok 

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

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Za udział w tym 
roku w Czuwaniach Fatimskich, modlitwy, śpiew. Paniom za czas, i włożone serce  
w dbanie o figurę MB Fatimskiej i jej otoczenie, za ofiary i zakup zniczy i kwiatów. 

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

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

 

Nauczycielom wychowawcom, katechetom, pracownikom szkól i przedszkola Bożego 
błogosławieństwa, zdrowia, siły i cierpliwości. 


