
 

 

 

 

Niedziela 31.10. Kiermasz 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. NSM opiekę i zdrowie w rodzinie Eweliny i Grzegorza 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 O radość życia wiecznego dla ++ Łucji i Klausa w r. ich urodzin z rodziny dusze opuszczone 

16:15 Różaniec 

17:00 Za + Łukasza Strach - zam. od rodzin Gerlich i Spałek 

 

Poniedziałek 01.11. Wszystkich św. Uroczystość 

  7:00 Różaniec 

  7:30 1. Za ++ męża i ojca Joachima w 10 r. śmierci, ojca teścia i pokr. 

 2. Za parafian 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 1. W int. żyjących i ++ członków Róż Różańcowych 

 2. Za wszystkich którzy wspierają nasza parafię, obecnością, modlitwą i ofiarami, za ++ dobrodziejów 

14:00 Nabożeństwo i Procesja na cmentarz 

19:00 Adoracja Najśw. Sakramentu 

 

Wtorek 02.11. Dzień zmarłych 

  8:00 1. O radość wieczną dla ++ wujka Alojzego w r. śmierci, dusze z pokr. 

 2. W intencjach Ojca św. 

10:00 1. Za + Michała Sawczuka w 3 r. śmierci 

 2. Za ++ polecanych w wypominkach 

17:30 Różaniec za ++ polecanych w wypominkach 

18:00 1. Za + żonę i matkę Hildegardę Czupała w r. urodzin 

 2. Za ++ kapłanów 

 

Środa 03.11. 

17:00 Za ++ męża i ojca Wilhelma w r. urodzin, rodziców, teściów,  Krystiana i Franciszka, pokr. 

17:30  Różaniec za ++ polecanych w wypominkach  

 

I Czwartek 04.11. św. Karola Boromeusza, biskupa, wsp. 

17:00 Godzina św. Koronka, Różaniec za ++ polecanych w wypominkach  

18:00 Za ++ syna Rudolfa w r. śmierci, męża Gerarda, rodziców Gertrudę i Pawła, siostrę Edeltraudę, brata Józefa, 
bratową Krystynę, dziadków z obu stron 

 

I Piątek 05.11. 

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

15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. MBNP opiekę i zdrowie w int. rodziny Małgorzaty  
i Konieczko z ok. 25 r. ślubu 

17:30 Różaniec za ++ polecanych w wypominkach  

18:00 Za ++ męża i ojca Bogusława Kruk, jego rodziców, brata, rodziców Różę i Franciszka, szwagra Krzysztofa, brato-
wą Marię, dziadków i krewnych 

 

I Sobota 06.11. 

  8:00 Za ++ rodziców 

15:00  Roczki: Artur Daniel Macioł, Adam Piotr Gawlik 

17:30 Różaniec za ++ polecanych w wypominkach  

18:00 O radość wieczną dla ++ rodziców Jerzego i Franciszkę Spira, Pawła i Marię Świerc i pokr. 

 

Niedziela 07.11. XXXII niedziela zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Mirosława Drąg w miesiąc po śmierci 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 1. Za ++ ojca Edmunda Mocny z ok. urodzin, matkę Hildegardę i pokr. 

 2. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. w int. Łukasza Czempała w 18 r. urodzin, dary Ducha 
św. i opiekę MB w dorosłym życiu  

16:30 Różaniec za ++ polecanych w wypominkach  

17:00 Za + męża Józefa z ok. urodzin 

od 31.10. do 07.10. 2021 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

40 (1450) 31.10.–07.11.2021 r. 

W każdej miejscowości Cmentarz jest miejscem szczególnym. Łączy wszyst-
kich żyjących, wierzących i nie wierzących, praktykujących i stojących z dala 
od Kościoła. Świadczy o Nas żyjących. Każdy jest odpowiedzialny za porzą-
dek i czystość. Cmentarz jest Naszym wspólnym dobrem i wartością. Nie jest 
tylko sprawą parafii. 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 każdego, 
któremu dobro Naszego cmentarza leży na sercu prosimy o uczciwe uiszczanie 
opłat. Składamy podziękowania Tym, którzy to czynią. Bóg zapłać! Jako, że 
opłaty cmentarne, szczególnie opłaty za wywóz śmieci, każdego roku wzrasta-
ją, a ofiary cmentarne od wielu lat utrzymują się na nie zmienionym poziomie,  
postanowiliśmy od 01 listopada 2021 roku podnieść  obowiązujące opłaty.  
Nowe stawki opłat: 

− od każdego nowo stawianego pomnika 15% wartości (dotychczas 10%) 

− za rezerwację miejsca na cmentarzu, na okres 20 lat: od grobu pojedynczego 
150 zł. (dotychczas 100 zł.) od grobu podwójnego i głębinowego 200 zł. 
(dotychczas 150 zł.). 

Opłaty należy uiszczać przed postawieniem pomnika oraz za rezerwację na  
bieżąco u pani Brygidy Mrocheń (tel. 77 4611562). 

Zgłaszając pogrzeb w kancelarii parafialnej dostarczamy akt zgonu. Organiza-
tor pogrzebu dba o czystość kaplicy cmentarnej i składa ofiarę za energię elek-
tryczną. Po pogrzebie, klucz z kaplicy natychmiast po posprzątaniu, przynosi-
my na plebanię. Prośba, aby nie sadzić żadnych drzew ozdobnych na terenie 
cmentarza oraz aby nie robić chodnika wokół grobów z płytkami  wystającymi 
ponad poziom ziemi. Bóg zapłać paniom, które dbają o porządek na cmentarzu, 
dbają o kwiaty, drzewa i krzewy. 

 

Od soboty 30.10. do środy 03.11. na cmentarzu, obok krzyża, będzie skarbon-
ka, ofiary będą przeznaczone na utrzymanie cmentarza. 

Kartki na wypominki można przynosić do zakrystii lub wrzucać do skrzynki 
pocztowej na plebanii. Różaniec za zmarłych będzie odmawiany od 02 do 
07.11.   

 
www.parafia-kolonowskie.pl 

tel: 77 4611167 
e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl 

konto: BS o. Kolonowskie 
28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 

mailto:parafia.kolonowskie@wp.pl


Kwiaty i dobre słowa podczas pogrzebu są potrzebne nam. Co pomaga zmarłym? 
Najmocniejszą i najpiękniejszą modlitwą są Msze Święte za zmarłych. Pierwsze 
dni listopada od 1 do 8 stanowią zaproszenie do uzyskania przez wiernych odpustu 
zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. Odpust zupełny jest to darowanie  
człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy od-
puszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla 
siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje 
dusze z czyśćca. Oto okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu: 

1. Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę 1 listopada od południa i przez cały 
Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych (można go  
uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia). 

2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmar-
łych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząst-
kowy. 

Warunki uzyskania odpustu są następujące: 

• Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 

• Spełnienie trzech warunków: spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski 
uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej oraz odmówienie: Ojcze nasz...., Wie-
rzę... i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. 

Do zakupionych przez nas pięknych zniczy i stroików dołączmy to, co najważniej-
sze – naszą modlitwę i dar odpustu za zmarłych! 

 

Nowa książka o Drodze św. Jakuba pojawi się w Listopadzie. Zwiastun książki na 
stronie www. parafii w zakładce: Portugalia 2023. 

Tytuł: „CAMINO - Najważniejszy jest Człowiek”.  

Opisane zostały Spotkania z człowiekiem. Te które pozostały w pamięci. Pojawi 
się też tekst o doświadczeniu Spotkania z Bogiem podczas Mszy świętych na  
Camino. Refleksje ze Spotkań z ludźmi opisał ks. Piotr. Doświadczenie Spotkań  
z Bogiem na Mszach św. opisała Marcelina Czupała. Oprócz tekstu znajdziemy  
w książce kilkadziesiąt zdjęć ilustrujących atmosferę Camino. Zapraszam do lektu-
ry nowej książki. Proszę podziel się informacją o kolejnej książce z innymi. Proszę  

o promowanie i popularyzację (reklamę). 

 

Plan Spotkań i wydarzeń w Listopadzie: 

05.11. piątek o 18:45 sami rodzice I komunijni (sprawy organizacyjne) 

18.11. czwartek o 17:45 kandydaci do Bierzmowania (klasa VIII) 

19.11. piątek o 18:00 rodzice I komunijni 

20.11. sobota od 16:00 do 18:00 Adoracja Najśw. Sakramentu 

24.11. środa o 16:00 dzieci I komunijne 

28.11. I niedziela Adwentu o 16:00 Nabożeństwo i Błogosławieństwo małżonków 

29.11. poniedziałek Roraty Błogosławieństwo dzieci i  rodziców I komunijnych 

30.11. wtorek Roraty Błogosławieństwo młodych i rodziców (kandydaci do  
Bierzmowania klasa VIII i I) 

 

Dziś Kiermasz - rocznica poświęcenia naszego kościoła. Ostatnie Nabożeństwo Różańcowe  
o 16:15. Kolekta na cele parafii. 

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

W poniedziałek Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze św. o 7:30 i 10:00, Nabożeństwo  
i Procesja na cmentarz o 14:00, Adoracja Najśw. Sakramentu o 19:00. Kolekta na cele dobro-
czynne parafii. 

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

Wtorek - Dzień Zmarłych, Msze św. o 8:00, 10:00, 18:00. Różaniec za zmarłych polecanych  
w wypominkach o 17:30. 

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

W środę Msza św. o 17:00, Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach o 17:30.  

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

I czwartek miesiąca Godzina św. i Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach  

o 17:00. 

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

I piątek miesiąca Msze św. o 7:00 (w języku niemieckim) po wystawienie Najśw. Sakramentu  
i 18:00. Odwiedziny chorych w domach od 8:00. Różaniec za zmarłych polecanych w wypo-
minkach o 17:30. 

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

I sobota o 15:00 Msza św. chrzcielna i roczków. Różaniec za zmarłych polecanych  

w wypominkach o 17:30. 

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

W przyszłą niedzielę ostatni Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach o 16:30.  

Kolekta na cele diecezji i seminarium. Odpust w parafii Staniszcze Wielkie. 

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

Zapisywanie Intencji Mszalnych na 2021 i 2022 rok oraz inne sprawy kancelaryjne we wtorek, 
Dzień Zmarłych po każdej Mszy św. 

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

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu - Bóg  
zapłać.  W tym tygodniu prośba do pani z ul. Kolejowej: Mirela Świerc oraz z ul. ks. Czer-
wionki: Aneta Jasińska, Selina Pop, Joanna Niedziela, Magdalena Joszko.  

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

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość 

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

Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary. Trwają prace nad instalacją nowego systemu 
grzewczego: na dworze, w kotłowni i zakrystii. Bóg zapłać za udział w Nabożeństwach  
Różańcowych. Za zamawiane Intencje mszalne składane wszelkie ofiary na rzecz parafii  
i Kościoła, za ofiary dla naszych organistów. Za ofiary cmentarne. Za konserwację krzyża na 
cmentarzu i robione porządki. 

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

W listopadzie prosimy następujące Róże Różańcowe do przewodniczenia modlitwie: 

07.11. Róża 5 p. Elżbieta Ullmann 

14.11. Róża 6 p. Maria Baron 

21.11. Róża 7 p. Maria Drzyzga 

28.11. Róża 8 p. Brygida Mrocheń 

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

W niedzielę 07.11. o 15:00 w kościele w Kielczy wystąpi kwartet smyczkowy Angelus  

(z filharmonii opolskiej) program pt: „Ave Maria w dziejach muzyki”. 


