
Porządek NaboŜeństw 
od 18.10 do 25.10.2009 r. 

Niedziela  18.10.  XXIX zwykła 
  7:30  Für + Ehemann u. Vater Klaus Gepert zum Geburtstag, seine Eltern Maria u. Józef, Eltern 

Łucja u. Franciszek Drynda u. alle ++ aus der Familie 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Za + ks. Huberta Mańczyk z ok. ur., męŜa Zygfryda, rodziców, rodzeństwo z obu stron, ++ 

z pokr. oraz za + Marię Ochman i Adama śak 
17:00   NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00   Za + ojca Konrada w 100 r. ur., matkę Agnieszkę, siostrę Magdalenę, ++ z pokr. oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące 
 
Poniedziałek  19.10.   
17:15  NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00  Do Op. BoŜej i MB RóŜańcowej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdro-

wie z ok. 70 r. ur. oraz o zdrowie w rodzinie córki 
 
Wtorek  20.10.  św. Jana Kantego, prezb., wsp. 
17:15  NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00  O zdrowie, bł. i opiekę BoŜą dla całej rodziny 
 
Środa  21.10.  bł. Jakuba Strzemię, bpa, wsp. 
17:00  Za + Helenę Ziaja, jej męŜa Józefa, syna Gintra, rodziców Gertrudę i Piotra Kampa, ++ 

braci i siostry z pokr. Ziaja, Kampa, Paczyński, Ozimek i dusze w czyśćcu cierpiące (Msza 
św. szkolna) 

17:45  NaboŜeństwo róŜańcowe 
 
Czwartek  22.10.   
17:15  NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00  Za ++ 2 synów Rudolfa i Józefa Świerc, rodziców Franciszkę i Jerzego Spira, Marię i Paw-

ła Świerc, Jerzego Feliks oraz ++ z pokr. 
 
Piątek  23.10.   
17:15  NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00  Za + ojca Augustyna w r. śm., matkę Ritę, ++ z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące (Msza. 

św. młodzieŜowa) 
 
Sobota  24.10.   
  8:00   Za + męŜa i ojca Joachima w 2 r. śm. oraz za ++ z obu stron  
13:00   Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze bł. BoŜe dla nauczycieli, pracowników szkoły, 

uczniów, absolwentów oraz ich rodziców z ok. 10 r. powstania Publicznego Gimnazjum 
w Kolonowskiem 

14:00   Do Op. BoŜej z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe dla rodziców 
pp. ElŜbiety i Andrzeja Cieśla z ok. 25 r. ślubu  

 
 
17:15   NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00  Za + brata w 25 r. śm.++ rodziców Łucję i Teodora oraz ++ z pokr.  
 
Niedziela  25.10.  XXX zwykła - kiermasz 
  7:30  ………………………………. (Deutsch) 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   1. Za wszystkich budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła 
   2. Za + matkę Martę w r. śm., ojca Antoniego, teściów Klarę i Pawła, męŜa Gotfrieda, jego 

brata Józefa, siostrę Małgorzatę oraz dusze w czyśćcu cierpiące z prośbą o zbawienie 
wieczne 

17:00   NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00   Do Anioła StróŜa za roczne dziecko Łukasza Przewoźnik oraz o bł. BoŜe w rodzinie  
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RECEPTA NA CODZIENNO ŚĆ 

 
„Lecz kto by między Wami chciał stać się wielki, niech będzie sługą 

Waszym. A kto by chciał być pierwszym między Wami,  
niech będzie niewolnikiem wszystkich” 

 
 Pogoń za dobrobytem i pragnienie domi-
nacji oraz znaczenia wpisuje się w Ŝycie współ-
czesnego, przedsiębiorczego człowieka. Pokora 
zaś w kategorii cnót spada na pozycje mało 
atrakcyjnych i poŜądanych. Komu jednak nie 
obojętne Ŝycie duchowe, zrozumie słowa Chry-
stusa z dzisiejszej Ewangelii, które nie są by-
najmniej zachętą do poniŜania siebie albo gar-
dzenia swoją godnością. Wprost przeciwnie... 
Znając swoją wartość, szanując swoje zdolno-
ści i talenty jesteśmy wezwani do wykorzysta-
nia ich w słuŜbie drugiemu człowiekowi.  
 Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Z podzi-
wem kierujemy nasze myśli szczególnie ku tym, którzy w duchu miło-
ści i słuŜby bliźniemu oddali się pracy misyjnej, głosząc Ewangelię na 
odległych kontynentach. RównieŜ nasza diecezja moŜe poszczycić się 
wieloma powołaniami misyjnymi. A poniewaŜ cały Kościół, który two-
rzymy, z natury jest misyjny, jako Jego członkowie winniśmy przyjąć 
na siebie obowiązek wspierania dzieła misyjnego. Niech więc nie za-
braknie w tym tygodniu naszych modlitw w intencji misji i misjonarzy, 
zwłaszcza z naszej diecezji, niech nie zabraknie teŜ gestów materialnej 
pomocy tym, którzy nieraz bardzo skromnymi środkami uwijają się 
w winnicy Pańskiej. Wpiszmy to swoje zaangaŜowanie w pełną pokory 
postawę miłości i słuŜby wobec Boga, Ŝyjącego w sercach ludzi, 
zwłaszcza słabych i potrzebujących… 



Kr ąg radości 
 

Któregoś ranka, a było to nie tak dawno temu, pewien rolnik stanął przed klasztorną 
bramą i energicznie zastukał. Kiedy brat furtian otworzył cięŜkie dębowe drzwi, chłop 
z uśmiechem pokazał mu kiść dorodnych winogron. 

– Bracie furtianie, czy wiesz, komu chcę podarować tę kiść winogron, najpiękniejszą 
z całej mojej winnicy? – zapytał. 

– Na pewno opatowi lub któremuś z ojców zakonnych. 
– Nie. Tobie! 
– Mnie? – furtian aŜ się zarumienił z radości. – Naprawdę chcesz mi ją dać? 
– Tak, poniewaŜ zawsze byłeś dla mnie dobry, uprzejmy i pomagałeś mi, kiedy cię o to 

prosiłem. Chciałbym, Ŝeby ta kiść winogron sprawiła ci trochę radości. 
Niekłamane szczęście, bijące z oblicza furtiana, sprawiało przyjemność takŜe rolniko-

wi. 
Brat furtian ostroŜnie wziął winogrona i podziwiał je przez cały ranek. Rzeczywiście, 

była to cudowna, wspaniała kiść. W pewnej chwili przyszedł mu do głowy pomysł: 
– A moŜe by tak zanieść te winogrona opatowi, aby i Jemu dać trochę radości? 
Wziął kiść i zaniósł ją opatowi. 
Opat był uszczęśliwiony. Ale nagle przypomniał sobie, Ŝe w klasztorze jest stary, chory 

zakonnik i pomyślał: „Zaniosę mu te winogrona, moŜe poczuje się trochę lepiej”. I tak kiść 
winogron znowu odbyła małą wędrówkę. Jednak nie pozostała długo w celi chorego brata, 
który posłał ją bratu kucharzowi, pocącemu się cały dzień przy garnkach. Ten zaś podaro-
wał winogrona bratu zakrystianowi (aby i jemu sprawić trochę radości), który z kolei zaniósł 
je najmłodszemu bratu w klasztorze, a ten ofiarował je komuś innemu, a ten inny jeszcze 
komuś innemu. Wreszcie, wędrując od zakonnika do zakonnika, kiść winogron powróciła 
do furtiana (aby dać mu trochę radości). Tak zamknął się ten krąg. Krąg radości. 

Nie czekaj, aŜ rozpocznie kto inny. Wystarczy iskierka dobroci, a świat zacznie się 
zmieniać. Miłość to jedyny skarb, który rozmnaŜa się poprzez dzielenie. 
 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 
Czy grzechy popełnione po chrzcie mogą być przebaczone? 
Przebaczenie grzechów popełnionych po chrzcie moŜna otrzymać w sakramencie zwa-

nym sakramentem nawrócenia, spowiedzi, pokuty lub pojednania. 
 
Kiedy Jezus ustanowił ten sakrament? 
Wieczorem w dzień zmartwychwstania Pan Jezus ukazał się apostołom i powiedział: 

„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, są im zatrzymane”  

 
Dlaczego grzech jest wielkim złem? 
Ten, kto popełnia grzech, obraŜa Boga i sprzeciwia się Jego miłości, a takŜe godzi 

w swą własną godność człowieka wezwanego do stania się dzieckiem BoŜym, naruszając 
tym samym duchową kondycję Kościoła, w którym kaŜdy chrześcijanin winien być „Ŝywym 
kamieniem”. 

 
Czy istnieje zło większe niŜ grzech? 
W świetle wiary nie istnieje zło większe od grzechu i nic teŜ nie pociąga za sobą po-

waŜniejszych skutków dla tego, kto grzeszy, dla Kościoła i dla świata. 

Dzisiaj obchodzimy XXIX niedzielę zwykłą - niedziela misyjna. Zapraszam 
na naboŜeństwo róŜańcowe o godz. 17:00. Kolekta przeznaczona jest na mi-
sje. 
Zbiórka do puszek na Fundację Nowego Tysiąclecia wspierającą uczące się 
dzieci i młodzieŜ z ubogich rodzin wyniosła 1542,00 zł. Bóg zapłać! 
 
Zachęca się do udziału w naboŜeństwach róŜańcowych!  
 
W sobotę o godz. 9:00 zapraszam młodzieńców i męŜczyzn do sprzątania ko-
ścioła. 
 
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga Kolonowskie wraz z DFK Kolonowskie, 
organizuje dla chętnych mieszkańców wyjazd do Głogówka i okolic w dniu 
24.10.2009 r. (sobota). Wyjazd godz. 8 30 spod Kościoła w Kolonowskiem. 
W programie zwiedzanie Sanktuarium Św. Józefa –Prudnik-Las, Muzeum i za-
mek w Głogówku oraz inne zabytki Głogówka, muzeum wiejskie w Biedrzycho-
wicach. Koszt wyjazdu 30 zł od osoby. Zapisy do dnia 23.10.2009 pod nr tele-
fonu (077) 4 6110140 w. 27 
 
Serdeczne podziękowania składamy panom: Henrykowi Drzyzga za prace 
przy garaŜu oraz Herbertowi Pawlik za montaŜ odpowietrzenia kościoła; pa-
niom: Sabinie Owsiak i Edycie Czerniak za sprzątanie kuchni Caritas. Bóg za-
płać! 
 

Zbiórka na remont dachów - stan na 30.09.2009 r. 
Liczba deklaracji: 357 
Zadeklarowana kwota: 172.600,20 zł 
Dokonane wpłaty: 162.010,20 zł 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Kalendarz Parafialny, Kalendarz Rolniczy  
i Mały Gość Niedzielny 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Edeltraucie Po-
tyka, p. Joannie Glueck, p. Helenie Maniera i p. Piotrowi Kała składa-
my jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na 
dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. ks. Czerwionki: Iwonę Kare-
lus, Danielę Karkowską, Krystynę Ozimek i Renatę Mesjasz. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 
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