
 

 

 

Niedziela 30.10. Kiermasz 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Karola Ziaja z ok. urodzin 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 

10:00 Za ++ rodziców Reginę i Jerzego Dyla, Helenę i Gintra Paździor oraz pokr. 

16:30 Różaniec  

17:00 Za ++ męża z ok. urodzin, rodziców, brata, siostry, szwagra i pokr. 

 

Poniedziałek 31.10.  

17:30 Różaniec 

18:00 1. Za ++ rodziców Jana, Gertrudę, ciocię Marie w r. ich śmierci, Emanuela, Gertrudę, 4 siostry, 2 braci, 
szwagrów, szwagierki, siostrzenicę Annę, ++ z pokr. Wojsa, Ziaja, Lebioda  

 2. Za ++ Elżbietę, męża Huberta - zam. od rodzin Mateja, Wróbel 

 

Wtorek 01.11. Wszystkich Świętych 

  7:00 Różaniec 

  7:30 1. Za + męża, ojca Joachima, ++ ojca i teścia 

 2. Za + Rajmunda Ochaman - zam. od sąsiadów 

10:00 1. Za + Urszulę Żurek w miesiąc po śmierci 

 2. Za + Diter Dylla - zam. od przyjaciół Marii, Henryka, Rafała 

14:00 Nabożeństwo za zmarłych i Procesja 

 

Środa 02.11. Wiernych Zmarłych 

  8:00 1. Za ++  brata Janusza, wuja Paula o radość  wieczną 

 2. Za ++ polecanych w wypominkach 

10:00    1.  Za + Michała Sawczuk w 4 r. śmierci 

 2. Za + Rajmunda Ochman w miesiąc po śmierci 

17:30 Różaniec  za ++ 

18:00 Za ++ matkę Hildegardę Czupała w r. urodzin, ojca Ewalda 

 

I Czwartek 03.11.  

17:00 Godzina św. Koronka Różaniec za ++ 

18:00 Za ++ brata Gerharda, siostrę Marię, szwagra Ernesta, rodziców Rosalię i Jana, córkę Małgorzatę, teściów 
Gertrudę i Franciszka, swatów Henryka, Elżbietę, Czesława, dusze w czyśćcu 

 

I Piątek 04.11.  

  7:00 1. Za ++ przodków Tabaka i Bokota 

 2. Za ++ 

17:30 Różaniec za ++ 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, łaski dla męża Grze-
gorza z ok. urodzin 

 

I Sobota 05.11.  

  8:00 1. Do św. Karola Boromeusza za ++ ojca, dziadka Karola Pawlik w r. urodzin,++ z rodzin Pawlik, Gawlik, 
Prukop i dusze w czyśćcu 

 2. W intencji wynagradzającej za grzechy świata, parafii, osobiste 

15:00 Roczek: Marceli Joachim Szydłowski 

17:00 Różaniec za ++ i Nabożeństwo 

18:00 Za + Rejnold Skiba w miesiąc po śmierci 

 

Niedziela 06.11. XXXII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża i ojca Bogusława w 17 r. śmierci, jego rodziców, rodziców Różę i Franciszka oraz krewnych  

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 

10:00 Za ++ ojca Edmunda Mocny w r. śmierci, matkę Hildegardę oraz pokr. 

16:30 Różaniec za ++ 

17:00 Za ++ rodziców 

od 30.10. do 06.11. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 
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Cmentarz 

W każdej miejscowości Cmentarz jest miejscem szczególnym. Łączy 

wszystkich żyjących, wierzących i nie wierzących, praktykujących i stoją-

cych z dala od Kościoła. Świadczy o Nas żyjących. Każdy jest odpowie-

dzialny za porządek i czystość. Cmentarz jest Naszym wspólnym dobrem  

i wartością. Nie jest tylko sprawą parafii. O czystość i porządek między gro-

bami 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.  Gospoda-

rzem naszego cmentarza jest pan Roman Sottopietra (tel.774611256, 

502514961). Z Nim ustalamy miejsce pochówku, opłatę za wykopanie gro-

bu, likwidację pomnika.  

Utrzymanie cmentarza związane jest z kosztami. Dlatego w imieniu każde-

go, któremu dobro Naszego cmentarza leży na sercu prosimy o uczciwe 

uiszczanie opłat. Składamy podziękowania Tym, którzy to czynią. Bóg  

zapłać!  

Stawki opłat cmentarnych: 

− od każdego nowo stawianego pomnika 15% wartości  

− za rezerwację miejsca na cmentarzu, na okres 20 lat: od grobu pojedyn-

czego 150 zł. od grobu podwójnego i głębinowego 200 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. Organi-

zator pogrzebu dba o czystość kaplicy cmentarnej i składa ofiarę za energię 

elektryczną. Po pogrzebie, klucz z kaplicy natychmiast po posprzątaniu, 

przynosimy na plebanię. Bóg zapłać paniom, które dbają o porządek na 

cmentarzu, dbają o kwiaty, drzewa i krzewy. 

Od niedzieli 30.10. do środy 02.11. na cmentarzu, obok krzyża, będzie skar-

bonka. Ofiary będą przeznaczone na utrzymanie cmentarza. Bóg zapłać! 

 
www.parafia-kolonowskie.pl 

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

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

PayPalparafia.kolonowskie@wp.pl 
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„Bal Świętych i Aniołów” w sobotę 19 listopada w salce katechetycznej, od  
godziny 17:00. Sala balowa będzie otwarta dla osób z biletem - klamerką oraz  
w stroju świętego lub anioła. Niestety brak wolnych miejsc i biletów na Bal. 

 

Wycieczka do Görlitz i Drezna w sobotę 10 grudnia. Prośba do osób zapisanych, 
aby do niedzieli 06.11. potwierdziły swój wyjazd, dostarczając dane:  imię  
i nazwisko, adres, numer pesel. Przy zapisie wpłacamy 180 zł. (5 euro zabiera-
my do autokaru). Niestety brak wolnych miejsc na wyjazd. 

 
Pamięć o zmarłych jest wyznaniem naszej wiary w żywot wieczny i Zmar-
twychwstanie. Najpełniej wiarę w te prawdy i w to, iż życie Tych którzy odeszli 
zmieniło się, ale nie skończyło wyrażamy przez odwiedziny grobów, rozmowę  
z Nimi, Modlitwę za nich. Ofiarowaną Mszę św. Różaniec, Odpust. Zachęcam 
do korzystania z Sakramentu Pokuty i Komunii św. ofiarowanej za zmarłych. 
Strojąc groby bliskich, zapalając znicze warto zapytać „czy robimy to dla Nich, 
czy dla siebie? Co w życiu po śmierci się liczy? Na co nasi zmarli czekają? 
Dziękuję tym którzy o cmentarz dbają. Bóg zapłać za regulowanie należności za 
groby i pomniki. Prośba, aby nie wjeżdżać samochodami pod cmentarz przez 
plac kościelny. 

Kartki na wypominki można przynosić do zakrystii lub wrzucać do skrzynki 
pocztowej na plebanii. Różaniec za zmarłych będzie odmawiany od 02 do 07 
listopada. 

 

Plan parafialny 

− piątek 04.11. o 18:45 wyjazd na Apel Jasnogórski. Koszt 15 zł. (zapisy  
u ks. Piotra) 

− sobota 12.11. od 16:00 Spotkanie z św. Marcinem 

− niedziela 13.11. o 17:00 w auli Seminarium w Opolu koncert zespołu Dżem. 
Szczegóły na plakatach, bilety można nabywać u p. Adama Kały z ul. Słowac-
kiego 

− czwartek 17.11. o 18:00 spotkanie kandydatów do Bierzmowania (klasa VIII) 

− piątek 18.11. o 18:00 spotkanie rodziców dzieci I komunijnych 

− sobota 19.11. od 17:00 „Bal Świętych i Aniołów” 

− środa 23.11. spotkanie dzieci I komunijnych 

− niedziela 27.11. Kiermasz organizowany przez Caritas i młodych 

 

Sentencja: bp. P. Stobrawa - Bóg jednak nie przychodzi, aby brać, ani też po-
zbawiać człowieka jego praw. Przybywa, aby wypełnić odwieczne pragnienie 
ludzkości. Przychodzi, aby dawać i obdarowywać. Bóg staje się człowiekiem, 
aby człowiek mógł stać się Bogiem! 

 

 
Dziś kolekta na Misje. Rocznica poświęcenia naszej świątyni - Kiermasz. Po Mszach 
św. o 7:30 i 10:00 w kancelarii można zapisywać Intencje mszalne na 2023 rok. 

—————–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

W poniedziałek o 17:30 ostatnie Nabożeństwo Różańcowe. Okazja do Sakramentu 
pokuty od 16:30 do 18:00 

—————–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

Wtorek, Wszystkich Świętych. Msze św. o 7:30 i 10:00, kolekta na cele parafii. Na-
bożeństwo za zmarłych i Procesja na cmentarz o 14:00. 

—————–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

Środa, Dzień Zmarłych. Msze św. o 8:00, 10:00 i 18:00. Różaniec za zmarłych  
o 17:30. 

—————–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

I czwartek miesiąca Godzina św. Koronka i Różaniec za zmarłych o 17:00. 

—————–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

I piątek, Msze św. o 7:00 (w j. niemieckim) i 18:00. Różaniec za zmarłych o 17:30. 
Odwiedziny chorych w domach od godziny 8:00. 

—————–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

I sobota, Msza św. Chrzcielna i Roczku o 15:00. O 17:00 Różaniec wynagradzający i 
za zmarłych. 

—————–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezji i seminarium. Odpust w parafii Stanisz-
cze Wielkie. 

—————–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

—————–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.  

W nadchodzącym tygodniu o sprzątanie kościoła i salek, prosimy panie  
z ul. 1 Maja: Mariola Hornik, Krystyna Palus, Katarzyna Bednorz, Karolina Bednorz. 

—————–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, prace.  

—————–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

W listopadzie  następujące Róże Różańcowe prosimy o prowadzenie modlitw: 

01.11. Róża 2 p. Anna Bock 

06.11. Róża 3 p. Katarzyna Budnik 

13.11. Róża 4 p. Irena Czupała 

20.11. Róża 5 p. Elżbieta Ullmann 

27.11. Róża 6 p. Maria Baron 

—————–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

Odpust za zmarłych: Warunkiem uzyskania odpustu jest nawiedzenie cmentarza lub 
kościoła oraz wypełnienie zwykłych warunków, tj. przystąpienie do Komunii św.  
w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówienie modlitw "Ojcze nasz" i "Wierzę  
w Boga" oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach wyznaczonych przez papieża.  


