
 

 

 

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 

 

Poniedziałek 08.11. 

  7:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. NSM łaski i zdrowie w int. 
całej rodziny 

 

Wtorek 09.11. Rocznica pośw. Bazyliki Laterańskiej, święto 

17:00 1. Z podz. za otrzymane łaski, dar życia  i rodzinnego z prośbą o dalsze Boże bł. wst. 
MBNP łaski i zdrowie w int. Teresy i Edwarda Obst, o bł. Boże i zdrowie w rodzinach 
dzieci 

 2. Za + Dorotę Buchacz w 1 r. śmierci, jej + męża Marka, ++ z pokr. Buchacz i Ziaja 

 

Środa 10.11. św. Leona Wlk. papieża, doktora, wsp. 

17:00 1. Za + męża, ojca, dziadka Franciszka Spałek w r. urodzin 

 2. Za + Mirosława Drąg - zam. od chrzestnej z rodziną 

 

Czwartek 11.11. św. Marcina, biskupa, wsp. 

  7:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

  8:00 Za ++ męża Eryka w r. śmierci, rodziców Jana i Gertrudę, ks. Krystiana, teściów Jana  
i Gertrudę, brata Ryszarda, bratową Helenę i pokr. 

 

Piątek 12.11. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie  

17:00 Za + Różę Pałek w miesiąc po śmierci 

 - W int. parafii i spraw polecanych z ok. 100 lecia s. karmelitanek (Msza poza parafią) 

 

Sobota 13.11. 

  8:00 Za ++ ojca Pawła Leja w r. urodzin, matkę Elżbietę 

11:00 Msza i ślub Melanie Schatkowski i Thomas Felix 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + Jerzego Stefan w 1 r. śmierci, ++ rodziców 

 

Niedziela 14.11. XXXIII niedziela zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + ojca, dziadka Alfreda Muc w 1 r. śmierci 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do św. Karola Boromeusza za + ojca, dziadka Karola Pawlik w r. urodzin, ++ dziadków 
z obu stron, z rodzin Pawlik, Gawlik, Prukop i dusze w czyśćcu 

16:30 Nieszpory  

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. MBNP łaski i zdrowie w int. 
Stanisława Piłackiego z ok. 60 r. urodzin 

od 07.11. do 14.11. 2021 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

41 (1451) 07.11.–14.11.2021 r. 

o. Pio a dusze czyśćcowe 

Ojciec Pio już od wczesnego dzieciństwa kontaktował się z Aniołem Stróżem oraz 
duszami czyśćcowymi. Dusze czyśćcowe w sposób sobie wiadomy przychodziły do 
Ojca Pio, najczęściej wtedy gdy przebywał on samotnie zatopiony w modlitwie lub 
gdy klęczał w chórze zakonnym. Cel tych wizyt był prawie zawsze ten sam: dusze 
czyśćcowe szukały pomocy i ratunku w modlitwach, cierpieniach i Mszach ofiaro-
wanych za nie przez umiłowanego ich orędownika u Boga - Ojca Pio. Oto dwie 
relacje z takich spotkań: Byłem sam w sali kominkowej i grzałem się przy ogniu, bo 
na dworze panował okropny ziąb. Było już późno, wszyscy bracia rozeszli się do 
swych cel. Nagle dostrzegłem tuż obok mnie czterech nie znanych mi zakonników. 
Usiedli przy kominku, z naciągniętymi na twarze kapturami. Pozdrowiłem ich sło-
wami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus", ale żaden mi nie odpowiedział. 
Zdziwiony przyjrzałem się im uważnie, by poznać co to za jedni, ale żadnego z nich 
nie rozpoznałem. Postałem obok nich parę minut i dobrze się im przypatrując  
odniosłem wrażenie, jakby cierpieli. Odwiedziny czterech nieznajomych i zakaptu-
rzonych braci wywołały poruszenie w klasztorze. Ojciec Pio poszedł bowiem  
powiadomić ojca gwardiana o niezapowiedzianej wizycie. Gdy obaj powrócili do 
sali z kominkiem nikogo już nie zastali. Zrozumiałem wtedy - relacjonuje Ojciec 
Pio - iż najprawdopodobniej byli to dawno zmarli bracia proszący o pomoc. Całą tę 
noc spędziłem modląc się za nich. A oto inny opis historii, która przydarzyła się 
Ojcu Pio. Modliłem się z przymkniętymi oczami, kiedy nagle drzwi otwarły się i do 
sali wszedł jakiś starzec, opatulony w płaszcz, jaki nosili zazwyczaj wieśniacy z San 
Giovanni Rotondo. Przysiadł się koło mnie. Spojrzałem nań nie zadawszy sobie  
pytania, w jaki sposób wszedł do klasztoru o tak późnej porze. Potem odezwałem 
się do niego i zapytałem: „Kim jesteś? Czego chcesz?". Starzec odrzekł: „Ojcze 
Pio, jestem Pietro Di Mauro z ojca Nicoli, zwany Precoco". Po czym dodał: 
„Zmarłem w tym klasztorze 18 września 1908 roku w celi nr 4, kiedy był tu jeszcze 
przytułek dla żebraków. Któregoś wieczoru, kiedy leżałem w łóżku, zasnąłem z za-
palonym cygarem i spaliłem się. Przychodzę z czyśćca. Mogą mnie wybawić modli-
twy. Bóg pozwolił mi tu przyjść, aby prosić ojca o ratunek... Zakonnik zapewnił Pie-
tro, iż spełni jego prośbę: „Bądź spokojny, jutro odprawię za ciebie Mszę świętą.” 
Ojciec Pio wraz z ojcem gwardianem udali się następnego dnia do archiwum klasz-
tornego, by sprawdzić usłyszane od zjawy informacje. Księgi potwierdziły, iż rze-
czywiście taki fakt miał tu miejsce. 

 

Sentencja: bł. Stefan Wyszyński - Staraj się nawet w najgorszym, znaleźć coś dobre-
go. 

 
www.parafia-kolonowskie.pl 

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

konto: BS o. Kolonowskie 
28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 
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„CAMINO - Najważniejszy jest Człowiek” - nowa książka o Drodze św. Jakuba 
pojawi się i będzie dostępna od niedzieli 28 listopada. Fragmenty książki oraz  
refleksje i opinie różnych osób na temat dwóch poprzednich książek - na stronie 
www. parafii w zakładce: Portugalia 2023.Proszę podziel się informacją o kolej-
nej książce z innymi. Proszę o promowanie i popularyzację (reklamę). 

 

Wybory do parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) oraz Parafialnej Rady Ekono-
micznej (PRE): Dekretem Biskupa Opolskiego zarządza się wybory tych gremiów 
w całej diecezji. PRD będzie zajmowała się zadaniami związanymi z duszpaster-
stwem. PRE zadaniami gospodarczymi i ekonomicznymi. Kandydatami do PRD  
i PRE mogą być pełnoletni katolicy, autentycznie religijni, zaangażowani w życie 
parafii, cieszący się dobrą opinią. Nie oznacza to, że członkiem Rady ma być oso-
ba z „ pierwszej ławki”. Ważnym zadaniem PRD jest przekazywanie parafii gdy 
następuje zmiana proboszcza oraz zaangażowanie w takich sytuacjach, jak mieli-
śmy to do czynienia, w ostatnim czasie pandemii i remontów. Wtedy jest to 
sprawdzian członków PRD. Kiedy nie tylko czekają na wytyczne, zaproszenie ale 
sami podejmują inicjatywę spotkań, pomocy, nawet przez zwykłe słowa „księże 
wiemy, że czas jest trudny, ale na nas ksiądz może liczyć. Jesteśmy.” Gorzej jak  
w takim czasie PRD schodzi do „podziemia” i jest zamiast kreatorem życia para-
fii, kibicem i obserwatorem. Wybierajmy do nowych Rad „zawodników”, którzy 
może się pomylą ale mają swoje zdanie, angażują się. „Kibiców” w tych czasach 
jest dużo i do PRD ich nie potrzeba. Kadencja Rady trwa 5 lat, chyba, że nowy 
proboszcz zarządzi inaczej. W naszej parafii wybierzemy czterech członków, na-
tomiast czterech wybierze proboszcz, jednego dobierze PRD na pierwszym zebra-
niu. Z tego grona lub spoza PRD, ksiądz proboszcz powoła PRE. Terminy: Dziś 
zapowiedź wyborów i czas na zastanowienie. 28 listopada przynosimy na kartce 
wypisaną 1 osobę którą proponujemy do PRD. W wyborach uczestniczy każdy 
kto ukończył 18 rok życia. Prośba aby każdy zaangażował się i kartkę z wypisa-
nym jednym kandydatem przyniósł. 05 grudnia ogłoszenie wyników. 19 grudnia 
zaprzysiężenie i pierwsze spotkanie PRD. 

 

Papieska intencja modlitewna: Aby cierpiący na depresję lub wypalenie otrzymali 
pomoc i dostrzegli światło, które przywróci im chęć do życia. 

 

Nauczanie papieskie o pamięci i modlitwie za zmarłych: Wiele osób odwiedza 
cmentarze, które są "miejscem odpoczynku", w oczekiwaniu na ostateczne prze-
budzenie. Miło jest pomyśleć, że to sam Jezus nas obudzi. Sam Jezus objawił, że 
śmierć ciała jest jakby sen, z którego On nas wybudzi. Z tą wiarą zatrzymujemy 
się - również duchowo - przy grobach naszych bliskich, tych, którzy nas kochali  
i czynili nam dobro. Wspomnienie zmarłych, troska o groby i modlitwy w intencji 
zmarłych są świadectwem ufnej nadziei, zakorzenionej w przekonaniu, że śmierć 
nie jest ostatnim słowem o ludzkim losie, ponieważ człowiek jest przeznaczony 
do nieskończonego życia, zakorzenionego i znajdującego swoje wypełnienie  
w Bogu. 

 

Dziś ostatni Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach. Kolekta na cele diece-
zji i seminarium. Odpust w parafii Staniszcze Wielkie. O 15:00 w Kielczy wystąpi 
kwartet smyczkowy Angelus (z filharmonii opolskiej) program pt: „Ave Maria w dzie-
jach muzyki”. 

——————————–———–—–—————–——–———————— 

Od poniedziałku wieczorne Msze św. w tygodniu będą o godzinie 17:00. 

——————————–———–—–—————–——–———————— 

W środę Msza św. szkolna o 17:00. 

——————————–———–—–—————–——–———————— 

W czwartek Msza św. o 8:00, przed Koronka do Bożego Miłosierdzia. 

——————————–———–—–—————–——–———————— 

W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30. 

——————————–———–—–—————–——–———————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. 

——————————–———–—–—————–——–———————— 

Spotkanie z św. Marcinem nie odbędzie się. 

——————————–———–—–—————–——–———————— 

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu - Bóg zapłać. 
W tym tygodniu prośba do pań z ul. ks. Czerwionki: Kornelia Sowa, Halina Knol,  
Teresa Wojsa, Roksana Graczyk. 

——————————–———–—–—————–——–———————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość 

——————————–———–—–—————–——–———————— 

Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary. Za wspólną modlitwę za zmarłych, za 
wszelkie ofiary złożone w ostatnim czasie. Dziękuję za ofiary z racji wypominek. 

——————————–———–—–—————–——–———————— 

W wejściu do kościoła (przedsionku) pojawiła się skarbonka. Będzie to jedyna skar-
bonka w świątyni. Można wrzucać do niej wszelkie ofiary: z zapalanych świec przy 
obrazie Jezu ufam Tobie, przy figurze Matki Bożej, przy krzyżu. Można wrzucać ofia-
ry św. Antoniego i na wszelkie cele dobroczynne. Bóg zapłać za ofiary! 

——————————–———–—–—————–——–———————— 

W sobotę 20.11. w Opolu spotkanie młodych ze szkół średnich i studentów „ Ławka 
ŚDM”. Zapisy na stronie lawka.org (chętni proszę zgłosić się u też ks. Piotra). 

——————————–———–—–—————–——–———————— 

Nauczanie papieskie o Eucharystii: Na krzyżu Chrystus ofiarował Bogu siebie samego 
całego i swoje cierpienia, ofiarowanie zaś żertwy dokonało się przez śmierć krwawą 
dobrowolnie przyjętą. Natomiast na ołtarzu, skoro Jego natura ludzka jest w stanie 
chwały, „śmierć panować Mu nie będzie”. Niemożliwe jest już przelanie krwi. Jednak-
że z postanowieniem Boskiej Mądrości naszego Zbawiciela, to ofiarowanie zostaje 
nam przedziwnie ukazane przez zewnętrzne znaki, które są wskaźnikami Jego śmierci.  

——————————–———–—–—————–——–———————— 

Strona www. od początku istnienia licznik odnotował ponad milion odsłon. Natomiast 
od początku nadawania wirtualnej transmisji obserwowało Nas „na żywo” ponad 250 
tysięcy razy. W zakładce Galeria do zobaczenia nowe zdjęcia. 


