
Porządek Nabożeństw 

od 27.10. do 03.11.2019 r. 

 

Niedziela 27.10. Kiermasz 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Wiktor Niewiak - zam. od sąsiadów  (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 1. W int. parafian 

  2. Za + męża i ojca Klausa w r. urodzin 

16:15 Różaniec 

17:00 Za + Marka Koźlik w 1 r. śmierci 

 

Poniedziałek 28.10. św. Szymona i Judy Tadeusza, apostołów, święto 

17:15 Różaniec 

18:00 Za ++ mamę Lydie Bekierz w 3 r. śmierci, ojca Konrada, oraz ++ z rodziny, pokr. i przyjaciół 

 

Wtorek 29.10. 

17:15 Różaniec 

18:00 1. Za ++ rodziców Jana i Gertrudę, ciocię Marię w r. śmierci, wujka Jana, rodziców Gertrudę  
i Emanuela, 3 siostry, 2 braci, szwagrów, szwagierki, siostrzenicę Annę, bratanka Norberta i pokr. 

  2. Za ++ męża Ernesta, Hildegardę, Otylię, ciocię Różę, rodziców, brata, dziadków, 3 szwagierki,  
3 szwagrów i pokr. 

 

Środa 30.10. 

14:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MB Różańcowej o dalsze Boże bł. opiekę  
i zdrowie dla Urszuli, Joachima i Bronisława z ok. 60 r. urodzin, Daniela i Adama z ok. 40 r. urodzin 
oraz Matthiasa z ok. 30 r. urodzin 

17:15 Różaniec 

18:00 Za ++ syna Mateusza, ojców Henryka i Krzysztofa, ++ z pokr. Zajonc, Spałek, Kempa, Mlynek 

 

Czwartek 31.10. 

17:15 Różaniec i Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ babcię w r. śmierci, jej męża Teodora, dziadka Wincentego i Martę oraz pokr. 

 

Piątek 01.11. Wszystkich Świętych 

  7:30 Za + męża i ojca Bogusława, ++ rodziców, teściów, bratową, szwagra, szwagierkę, dziadków i krew-
nych z rodzin Kruk, Smieskol, Obst, Klimas (j. polski)  

10:00 Za + męża i ojca Joachima w r. śmierci, ++ ojca i teścia oraz pokr. 

14:00 Nabożeństwo i Procesja na cmentarz 

 

Sobota 02.11. Wiernych zmarłych 

  8:00 Za + żonę i matkę Hildegardę Czupała z ok. urodzin 

  9:30 Różaniec za zmarłych 

10:00 Za + Michała Sawczuka w 1 r. śmierci 

——————–——————————————— 

18:00 Za + żonę i matkę Elżbietę Lepieciło, ++ ojca, teścia i pokr. 

 

Niedziela 03.11. XXXI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Do św. Karola Boromeusza za ++ ojca, dziadka Karola, dziadków z obu stron, ciocię Elfrydę i pokr.  
(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 błogosławieństwo, opiekę, 
zdrowie dla Elżbiety Gola z ok. 80 r. urodzin bł. roczku: Emilia Wiktoria Kampa 

16:30 Różaniec za zmarłych 

17:00 Za ++ ojca Edmunda Mocny z ok. urodzin, matkę Hildegardę oraz pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

43 (1348) 27.10. – 03.11.2019 r. 

 

Kiermasz 

Bóg zapłać wszystkim, którzy dbają o  wygląd, stronę materialną,  

dekoracje i porządek w naszej świątyni oraz wokół. 

„Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi cel-

nik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak 

inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa 

razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. 

Faryzeusz zaczyna od modlitwy dziękczynnej. Głosi on z wielkim samozadowole-

niem własną chwałę, dając temu pozór dziękczynienia Bogu. Mówi faryzeusz, jak 

bardzo jest zadowolony z siebie i jak Bóg powinien być z niego zadowolony. 

Przyrównując się do innych ludzi, najpierw wylicza złe czyny, których nie popeł-

nia, a następnie wylicza dobre czyny, które spełnia regularnie. Faryzeusz jest 

przekonany, że stał się sprawiedliwym własnymi siłami i że Bóg powinien to 

uznać. Skupienie się na własnej osobie i pozorne dziękczynienie Bogu łączą się  

u faryzeusza z pogardliwym osądzaniem bliźniego. Rzeczy, o których mówi fary-

zeusz, nie mogą budzić wątpliwości. Ale ich ocena trzykrotnie staje się dla niego 

pułapką. Uważa on wszystkie te rzeczy za swój wyczyn, a nie za dary Boże. Czer-

pie stąd upoważnienie do wysokiego mniemania o sobie samym i do patrzenia  

z góry, z pogardą na innych ludzi. Uważa faryzeusz, że wystarczająco spełnia  

wolę Bożą i że może być całkowicie z siebie zadowolony. Także i dziś co krok 

spotykamy takie faryzejskie postawy u ludzi, którzy powiadają o sobie: „Nikogo 

nie zabiłem, nic nikomu nie ukradłem, nie popełniłem cudzołóstwa. Cóż mogę 

sobie zarzucić? Po co mi sakrament pojednania? Wszystko u mnie w porządku. 

Bóg i ludzie mogą być ze mnie zadowoleni”. Mówiąc tak, nie widzi się, że Bóg 

nie ograniczył się do zakazania najgorszych rzeczy, jak cudzołóstwo, zabójstwo  

i zdzierstwo, ale także dał ludziom przykazanie miłowania Jego nade wszystko  

i bliźnich jak siebie samego. Któż więc może być przed Bogiem zadowolony  

z siebie? Powinniśmy nieustannie rozpoznawać nasze braki i rozpoczynać wszyst-

ko od początku, z wiarą w pomoc Bożą. 

 

Sentencja: św. Maksymilian Kolbe -  Żadnej prawdy nikt nie może zmienić –  
może tylko szukać jej, znaleźć ją i uznać, by do niej życie dostosować. 



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 mię-
dzy grobami i przy grobach dbają opiekujący się danym grobem. Śmieci 
wrzucamy tylko do pojemników. Przy postawieniu nowego pomnika, opie-
kujący 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 
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 od 31.10. do 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 08.11. Najpiękniejszym 
zniczem, wieńcem za zmarłych jest modlitwa za Nich, zamówiona Msza św. 
w Ich intencji. Intencje Mszy św. można zamawiać w kancelarii parafialnej. 
Bóg zapłać osobom, które dbają o porządek na cmentarzu, dbają o kwiaty, 
drzewa i krzewy. Można w tych dniach zrezygnować z kupna jakiegoś  
znicza, wieńca, kwiatów, a te pieniądze przeznaczyć na inny cel (np. wspar-
cie w naszej parafii Caritas, z Michałem Łatwiej lub grupy młodych. Albo 
wsparcie czegoś, kogoś poza parafią). 

 
* W dniach od 01 do 08 listopada  można uzyskać Odpust zupełny za zmar-
łych. Warunki: Spowiedź św. Komunia, modlitwy Ojcze nasz, Wierzę oraz 
w intencjach papieża. 

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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Nabożeństwa Różańcowe o godzinie 17:30. 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————  

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

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————  

W przyszłą niedzielę gościmy księdza oraz alumnów WSD w Opolu. Modlimy się o nowe powołania. Kolekta na cele WSD. Po Mszy św.  O 10:00 nauka przed chrzcielna. O 17:15 Różaniec. 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————  

Intencje Mszalne na 2019 rok można zapisywać: w czwartek w godzinach 8:00 - 9:00; 16:00 - 17:00 oraz po Mszy wieczornej. 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————  

Okazja do Spowiedzi św. pół godziny przed Różańcem oraz w sobotę od 9:00 do 10:00 (szczególnie dla dzieci i młodzieży) oraz od 17:00 do 18:00. 

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej:  Bóg zapłać! 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————  

Do nabycia: Gość Niedzielny 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————  

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Ofiara na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia wyniosła 1.256 zł. 

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————  

Od piątku do niedzieli spotkanie młodych na Górze św. Anny Ławka Go! Szczegóły u ks. Piotra. Zachęcam bardzo do wyjazdu.  

 

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

Ostatni tydzień Nabożeństw Różańcowych o godzinie 17:15. Prośba o prowadzenie modli-
twy: poniedziałek - siostry; wtorek - Róże Różańcowe; środa - Marianki; czwartek - mło-
dzież. 

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

Dzisiaj rocznica poświęcenia naszej świątyni Kiermasz. Kolekta na cele parafii. Po Mszy 
św. o 10:00 nauka przed chrzcielna. O 16:15 Różaniec (z Ziemią Świętą). 

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

We wtorek okazja do Sakramentu Pokuty przed Wszystkimi Świętymi. Będzie dwóch  
kapłanów w godzinach: 15:00 - 16:00; 17:00 - 18:00; 18:30 - 19:00. W poniedziałek, środę  

i czwartek spowiedź od 17:00 do 18:00. 

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

W środę nie będzie spotkania kandydatów do I komunii św. oraz Mszy szkolnej. Różaniec  
o 17:15, Msza o 18:00.  

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

W czwartek od 8:00 odwiedziny chorych w domu z Komunią św. O 17:15 ostatni Różaniec 

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

W piątek uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o 7:30 i 10:00. Nabożeństwo za 
zmarłych w kościele o 14:00 następnie Procesja na cmentarz. Kolekta na cele parafii. 

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

W sobotę wspomnienie Wszystkich Zmarłych. Msze św. o 8:00, 10:00 i 18:00. Różaniec za 
zmarłych polecanych w wypominkach o 9:30. Nie będzie  po południu Nabożeństwa. Wie-
czorna Msza św. będzie z Dnia Zmarłych (nie niedzielna). Od 19:00 dyżur ks. Piotra w kan-
celarii. 

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

W przyszłą niedzielę o 16:30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach. Kolekta na 
cele seminarium i diecezji. Odpust w parafii Staniszcze Wlk. 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Opolskiej: Karolina Ochwatowska, Marta 
Mrozowska, Anita Kampa, Paulina Swoboda. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny (dodatkiem film o św. Bernadecie), Mały Gość Niedzielny 

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

Zapowiedzi przedślubne: 1. Aleksandra Cieśla zam. Kolonowskie i Daniel Fuławka zam. 
Katowice 

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

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

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

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

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

* W listopadzie następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 
03.11. Róża 10 p. Brygida Lepka 
10.11. Róża 11 p. Krystyna Swoboda 
17.11. Róża 12 p. Manfred Ullmann 
24.11. Róża 01 p. Teresa Obst 

* Liczenie wiernych 20.10: w Mszach św. uczestniczyło 809 osób (321 mężczyzn, 488  
kobiet), do Komunii przystąpiło 518 osób (210 mężczyzn, 308 kobiet). 


