
Porządek Nabożeństw 

od 28.10. do 04.11.2018 r. 

 

Niedziela 28.10. Kiermasz 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ rodziców Lydie w 2 r. śmierci i Konrada w 32 r. śmierci Bekierz (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za żyjących i ++ parafian 

17:15 Różaniec 

18:00 Za ++ Marię Garcorz i jej męża Jana 
 

Poniedziałek 29.10. 

17:30 Różaniec 

18:00 Za ++ męża i ojca w r. śmierci, ++ z rodzin Czaja, Pietrzyk, Koloczek, Rąpała 

 

Wtorek 30.10. 

17:30 Różaniec 

18:00 Za + Krystynę Drzymała w 15 r. śmierci oraz ++ z pokr. 

 

Środa 31.10. 

17:30 Różaniec 

18:00 Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MB Różańcowej o dalsze 
bł. opiekę, siły i zdrowie dla członków Klubu Seniora z Kolonowskiego oraz za ++ 

 

Czwartek 01.11. Wszystkich Świętych 

  7:00 Różaniec 

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

  9:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

10:00 Za ++ Edeltraudę Respondek, jej syna Józefa - zam. od sąsiadów 

14:00 Nabożeństwo i Procesja 

 

Piątek 02.11. Wszystkich Zmarłych 

  8:00 Za ++ polecanych w wypominkach 

17:15 Różaniec za ++ 

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

 

Sobota 03.11. 

  8:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża i ojca Karola, rodziców Krystynę i Franciszka, teściów 
Karolinę i Ignacego oraz pokr. 

15:00 chrzest: Pola Emma Karwat 

————–———–——–—–———–————— 

17:15 Różaniec za ++ 

18:00 Za ++ męża i ojca Wilhelma w r. urodzin, rodziców, teściów, pokr. i dusze opuszczone 

 

Niedziela 04.11. XXXI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 1. Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o dalsze  
bł. opiekę, zdrowie dla Elżbiety i Manfreda Ullmann z ok. r. ślubu oraz o Boże bł. i opiekę  
w rodzinach córek i syna (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ rodziców 

17:15 Różaniec za ++ 

18:00 Za ++ ojca Edmunda Mocny z ok. urodzin, matkę Hildegardę 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

43(1296) 28.10. – 04.11. 2018 

 

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 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 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 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 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 zlikwidowa-
ne. 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 kaplicy przynosimy na plebanię. 

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

W dniach 31.10.; 01 i 02.11. na cmentarzu (obok krzyża) będzie skarbonka, do której 
będzie można złożyć ofiarę na cele utrzymania cmentarza. Bóg zapłać za każdą ofiarę! 
Kartki na wypominki. Można przynosić do zakrystii. Różaniec za zmarłych będzie od-
mawiany od 02 do 07.11. Najpiękniejszym zniczem, wieńcem za zmarłych jest modli-
twa 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 kwiatów, przyci-
nanie drzew i krzewów. 

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

Od niedzieli 11 listopada w okresie zimowym Msza św. wieczorna w niedzielę będzie 

o godzinie 17:00. Nabożeństwo o godzinie 16:30. 

 

Sentencja: M. Angelou - Ludzie zapomną co powiedziałeś, zapomną co zrobiłeś, ale 
nigdy nie zapomną jak się przy Tobie czuli. 



Kiermasz 

„Był las, nie było Was. Będzie las, nie będzie Was” – takie słowa wkładają w usta kard. 

Stefana Wyszyńskiego autorzy filmu „Prymas – trzy lata z tysiąca”. Wprawdzie interno-

wany przywódca duchowy Kościoła w Polsce wypowiedział te słowa o komunistach, ale  

warto odnieść je do wielu spraw, z którymi przychodzi nam się mierzyć w codzienności. 

Czy to zdanie Prymasa Tysiąclecia nie wpisuje się w obchodzoną w wielu świątyniach  

w ostatnią niedzielę października rocznicę poświęcenia – w tzw. kiermasz? Zdarza się, że 

świątynia wybudowana jest za naszego życia i pamiętamy z jak niezmiernym trudem, ale 

też i ogromnym ryzykiem wiązała się budowa. Jednak zdecydowana większość naszych 

kościołów i kaplic została nam podarowana niejako w spadku od poprzednich pokoleń. 

Gdy jeszcze nas nie było, nasza świątynia już stała i służyła. Przyjdzie czas, w którym 

zabraknie nas na tym świecie, a to szczególne miejsce modlitwy pozostanie. Taka świado-

mość z jednej strony może nas uczyć pokory. Nawet jeśli ktoś, z Bożą pomocą, dożyje 

wieku sędziwego, to co to jest wobec setek lat obecności świątyni w danym miejscu?  

Z drugiej strony, jeżeli mamy przekazać w depozycie to miejsce święte kolejnym pokole-

niom, które po nas przyjdą, to warto zapytać: co chcemy im podarować? Troskę o czy-

stość świątyni? Umiejętność gromadzenia funduszy remontowych? To jest ważne  

i potrzebne, ale czy wystarczające? Do kościoła przychodzą uczniowie Chrystusa, którzy 

od momentu chrztu są świątyniami Ducha Świętego. Każdy katolik jest swoistym sanktua-

rium obecności Boga, zaś moment, w którym zbieramy się jako wspólnota, aby sprawo-

wać Eucharystię jest owocny o tyle, o ile uczestniczący w niej wierni, dbają o podtrzymy-

wanie obecności Jezusa w sercu w życiu codziennym. Nasza troska o widzialną świątynię 

wyraża się także w codziennej walce o wiarę. 

 

Opowiadanie 

Pewien zakonnik siedział nad brzegiem strumienia i rozmyślał. Gdy otworzył oczy, zau-

ważył skorpiona, który wpadł do wody i walczył rozpaczliwie, by utrzymać się na po-

wierzchni i przeżyć. Pełen współczucia, zakonnik zanurzył rękę w wodzie, złapał skorpio-

na i położył go na brzegu. W nagrodę zwierzę odwracając się niespodziewanie użądliło 

go, powodując silny ból. Zakonnik powrócił do swoich rozmyślań, ale gdy otworzył oczy, 

zauważył, że skorpion znów wpadł do wody i miotał się ze wszystkich sił. Po raz drugi go 

uratował, ale i tym razem skorpion użądlił swego wybawcę tak, że ten aż zakrzyknął  

z bólu. To samo zdarzyło się po raz trzeci. Zakonnik miał łzy w oczach z powodu bólu 

wywołanego ukłuciami. Wieśniak, który widział tę scenę zawołał: Dlaczego upierasz się  

i pomagasz tej nędznej kreaturze, która zamiast ci dziękować, wyrządza ci krzywdę? Obaj 

idziemy za głosem naszej natury – odpowiedział zakonnik. – Skorpion jest stworzony, aby 

żądlić, a ja, by okazywać miłosierdzie. A Ty? Do czego jesteś stworzony? 

 

W listopadzie następujące Róże prosimy o przewodniczenie modlitwie różańcowej: 

01.11. Róża 2 p. Anna Bock 

04.11. Róża 3 p. Katarzyna Budnik 

11.11. Róża 4 p. Irena Czupała 

18.11. Róża 5 p. Elfryda Fleger 

25.11. Róża 6 p. Maria Baron 

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 

 

  

43/2018 

Dzisiaj Kiermasz - rocznica konsekracji naszej świątyni, modlimy się za wszystkich dar-
czyńców i dobrodziejów naszej świątyni. Gościmy ks. diakona Michała Cieślińskiego 

z WSD w Opolu. Będzie to też dzień modlitwy za powołanych i o nowe powołania. Kolek-
ta na cele WSD. Po Mszy św. o 10:00 nauka przed chrzcielna. O 17:15 Różaniec o powoła-
nia. 

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

Ostatnie w tym roku Nabożeństwa Różańcowe: poniedziałek 17:30 - prowadzą siostry 
Karmelitanki; wtorek 17:30 - prowadzą Marianki; środa 17:30 prowadzą Róże Różańcowe. 

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

Od 01 do 08.11 można uzyskać Odpust Zupełny za zmarłych. Warunki: nawiedzenie 
cmentarza, Komunia św. modlitwa Ojcze Nasz, Wierzę i w intencjach Ojca św. 

Różaniec za zmarłych polecanych w Wypominkach od piątku 02.11. do wtorku 06.11.  
o 17:15, w środę 07.11. o 17:30. 

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

W czwartek uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. O 7:30 i 10:00. O godzinie 
14:00 Nabożeństwo i Procesja na cmentarz. Kolekta na cele parafii. 

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

W Piątek wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o 8:00 i 18:00. 

O 17:15 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach. Od 8:30 odwiedziny chorych 
z Komunią św. w domach. 

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

W sobotę o 15:00 Msza św. chrzcielna. Od 19:00 dyżur w kancelarii. 

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

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. Odpust w parafii Staniszcze Wlk. 

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

Okazja do Spowiedzi św. poniedziałek 17:00 - 18:00; wtorek 16:30 - 18:00  
i 19:00 - 20:00; środa 8:00 - 9:00 i 16:30 - 18:00. 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Małgorzata Swoboda,  
Barbara Grad, Sylwia Koston, Maria Respondek.. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość 

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

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

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

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże! 

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

Zapraszam: sobota 10.11. spotkanie z św. Marcinem; środa 14.11. wyjazd na Apel Jasno-
górski (koszt 15 zł.), piątek 16.11. „Droga 4+4=14 km.”. 

 

Liczenie wiernych: razem 785 (mężczyzn 338, kobiet 447). Komunia św.: razem 457 
(mężczyzn 148, kobiet 309). Dla porównania odpowiednio liczba wiernych i osób przystę-
pujących do Komunii św. w poprzednich latach: 2017 - 797/482; 2016 - 813/486; 2014 - 
754/389; 2013 901/506; 2012 - 845/445; 2011 - 878/415. 


