
Porządek NaboŜeństw 
od 20.09 do 27.09.2009 r. 

Niedziela  20.09.  XXV zwykła 
  7:30   Für die lebenden u. ++ aus den Familien Smieskol u. Obst 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Do Op. B. i MB N. Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 

BoŜą i zdrowie z ok. r. ślubu 
17:15   Nieszpory 
18:00   ……………………………………………………….. 
 
Poniedziałek  21.09.  św. Mateusza, Ap. i Ew., św. 
  6:45  ……………………………………………………….. 
 
Wtorek  22.09.   
18:00  Za + ojca chrzestnego Engelberta w 2 r. śm., jego rodziców i rodzeństwo 
 
Środa  23.09.  św. Pio z Pietrelciny, wsp. 
17:00  Za + męŜa i ojca Konrada Dyla w 6 r. śm., matkę ElŜbietę, Mikołaja Dylong, brata 

Helmuta, Jana Dworczak, Alojzego Meka, Alojzego Leja oraz Gotfrieda Walter 
(Msza św. szkolna) 

 
Czwartek  24.09.   
12:00  Msza św. ślubna Doroty Schatton i Dawida Jędrzejewskiego 
18:00  Za + męŜa i ojca Ignacego Mainka, jego rodziców, braci, ++ Julię i Franciszka 

Knapik oraz ++ z pokr. Mainka, Klisz, Knapik i Wodniok 
 
Piątek  25.09.  bł. Władysława z Gielniowa, wsp. 
18:00  Za + ojca Emanuela Ziaja, matkę Martę, rodziców i rodzeństwo z obu stron, rodzi-

ców Gertrudę i Waltra Sprancel, siostry Gizelę i Klarę, szwagra Rudolfa oraz ++ 
z pokr. 

 
Sobota  26.09.   
  8:00   Za + ojca Franciszka Bonk z ok. ur., teścia Huberta oraz ++ z pokr, 

11:00  Zur Göttlichen Vorsehung als Dank für erhaltene Gnaden anlässlich des 50-
jährigen Ehejubiläums von Elisabeth u. Georg Spallek 

 
 
17:30   NaboŜeństwo maryjne 
18:00  1. Za + męŜa, ojca i dziadka Józefa Hornik w I r. śm. 
  2. Za Ŝyjących i ++ rencistów i emerytów 
 
Niedziela  27.09.  XXVI zwykła 
  7:30   Zur Gottes Vorsehung durch die Fürbitten von Maria Hilf als Dank für erhaltene 

Gnaden u. Bitte um Gesundheit, Gottes Segen in der Familie Jarzombek 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   1. Do Niep. Serca NM Panny i .św. Judy Tadeusza z podz. za odebrane łaski, 

z prośbą o dalsze, opiekę i zdrowie w rodzinie z ok. r. ślubu 
   2. Za + ojca Czesława Jędrzejewskiego oraz za ++ z rodzin Schatton, Bugdol, Gan-

siniec i Jędrzejewski 
17:15   Nieszpory 
18:00   Za + Ŝonę i matkę Brygidę Bernais w I r. śm. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 
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RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ 

 
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 

 
Coraz bardziej uświadamiamy sobie, Ŝe Ŝyjemy w świe-

cie mediów. Składa się nań bogactwo sprzętu, sieci, połą-
czeń, transmisji, filmów, dzienników i róŜnych informacji. 
Ludzie nie rozstają się z telefonami komórkowymi nawet 
w kościele, ich dźwięk rozlega się takŜe podczas Mszy 
Świętej. Przez internet ludzie się komunikują, utrzymują 
kontakt za pomocą dźwięku i obrazu z tymi, którzy oddaleni 
są od nich o setki czy tysiące kilometrów. Coraz częściej teŜ 
robimy zakupy przez internet. A cóŜ powiedzieć o telewizji? Do naszych domów 
dociera przez nią mnóstwo programów, między innymi seriale o plebaniach, 
o księŜach detektywach. To jest świat naszej medialnej codzienności. Nie moŜna 
przy tym zapomnieć, Ŝe dzięki transmisjom radiowym czy telewizyjnym tysiące 
ludzi codziennie uczestniczy we Mszy Świętej, m.in. dzięki Radiu Plus Opole. 

Media stają się dziś siłą oddziałującą na kaŜdego człowieka. Jesteśmy ska-
zani na to, co nam zostanie podane w telewizji, radiu, prasie, internecie i w in-
nych środkach przekazu. Media są nośnikami róŜnych treści, słuŜąc dobru, ale 
niestety takŜe złu. Chcąc być odpowiedzialnym za to, czego szukamy, trzeba 
krytycznym okiem popatrzeć na współczesne media, trzeba zdobyć się na trzeź-
wą i zdrową ocenę tego, co się wokoło nas dzieje, czym karmimy naszego du-
cha. Problemem bowiem staje się bezkrytyczne korzystanie z mediów. 

Roztropność i odpowiedzialność to cnoty, które pozwalają nam unikać me-
dialnych zasadzek. Trzeba nam prosić o Ducha mądrości, byśmy wykorzystali 
dobrze dar rozumności i wolności, jakimi nas Bóg obdarzył, po to, aby w świe-
cie dzisiejszych mediów, nasze Ŝycie budować mądrze. „Być mądrym – jak mó-
wił Ojciec Święty Benedykt XVI – to wiedzieć, Ŝe trwałość domu zaleŜy od wy-
boru fundamentów”. 

KaŜdy z nas jest odpowiedzialny przed sobą i przed Bogiem za właściwe 
korzystanie z mediów. Trzeba więc odrzucać obecne w nich zło i nazywać je po 
imieniu. NaleŜy szukać w nich dobra, korzystając choćby z mediów katolickich. 
Wykorzystajmy to medialne dobro do budowy królestwa BoŜego w naszych ser-
cach, rodzinach, narodzie i świecie cały. 



Zakopane 
 

Z pieśnią Maryjną na ustach o godz.6.00 wyrusza autokar w kie-
runku Zakopanego. Około godz. 9.30 dojeŜdŜamy do Ludźmierza. Siostra 
przewodniczka przedstawia nam historię oraz waŜniejsze ciekawostki tutejszego sanktuarium. 
Gdy 15.08.1963 r. odbywała się koronacja figury Matki BoŜej Ludźmierskiej, z ręki Matki 
BoŜej wypadło berło, które zdołał pochwycić bp Karol Wojtyła. W powszechnym przekonaniu 
uwaŜa się, Ŝe wstawiennicza moc Gaździny Podhala sprawiła, Ŝe kardynał Wojtyła obrany 
został papieŜem. Grupa Ŝołnierzy w podziękowaniu Matce BoŜej za szczęśliwy powrót z Iraku 
ofiarowała krzyŜ, który jest świadkiem wojny z teraźniejszych czasów. KrzyŜ wykonany jest 
z ułamków kul, pocisków i moździerzy przywiezionych z tamtejszych terenów. Na krzyŜu za-
wieszony jest róŜaniec ofiarowany Matce BoŜej jako podziękowanie za wyrwanie z nałogu 
alkoholowego. RóŜaniec wykonany jest z kuleczek plastikowych umieszczanych w butelkach 
z alkoholem. Przy Sanktuarium rozciąga się pięknie urządzony Maryjny Ogród RóŜańcowy 
wybudowany ku chwale Boga na Jubileusz 2000-lecia chrześcijaństwa. Uformowany jest 
w postaci drogi z 20 kaplicami poszczególnych tajemnic wyrzeźbionych w białym marmurze. 
Ogród jest przesłaniem róŜańcowym Ojca św. i naszego pokolenia u progu trzeciego tysiącle-
cia dla przyszłych pokoleń. W ogrodzie znajduje się równieŜ pomnik „Modlitwa Jana Pawła 
II”. Przypomina on o obowiązku modlitwy za Ojca Św. i o prośbie jaką tu wypowiedział: 
„Dziękuję Wam za to ogromne dzieło modlitwy. Zawsze mogłem na nią liczyć, szczególnie 
w momentach trudnych. Bardzo jej potrzebuję i nadal o nią proszę…” Przy wyjściu z ogrodu 
przechodzi się przez Bramę Wiary. Nasze pokolenie ma zadanie przekazać wiarę przychodzą-
cym po nas. Po modlitwie róŜańcowej w ogrodzie udajemy się w dalszą drogę. W samym cen-
trum Zakopanego w hotelu „Gromada” zakwaterowujemy się i tam teŜ spoŜywamy posiłek, by 
nabrać sił na piesze spacery po Zakopanem. Kolejką linową wyjeŜdŜamy na Gubałówkę  
1122 m n.p.m. by podziwiać przepiękną panoramę Tatr i Zakopanego. W godzinach przedwie-
czornych uczestniczymy w modlitwie róŜańcowej. a następnie we Mszy Św. w Sanktuarium 
Matki BoŜej Fatimskiej na Krzeptówkach. To tu kaŜdego roku przychodzi około dwa miliony 
pielgrzymów. Sanktuarium odwiedził równieŜ najwaŜniejszy pielgrzym, sam Ojciec Św. Sank-
tuarium to wybudowano jako wotum dziękczynne za uratowanie Ŝycia Ojca Św.  
Nasileni duchem, udajemy się do karczmy regionalnej usytuowanej przy Krupówkach, gdzie 
kuchnia oparta jest na recepturach potraw regionalnych. Przy dźwiękach góralskiej kapeli 
i wspólnym śpiewaniu spoŜywamy regionalny niepowtarzalny posiłek, krupnioki i kapustę 
sporządzoną tak wykwintnie, Ŝe ten smak jeszcze dziś czujemy. Wypoczęci po nocnym odpo-
czynku wyruszamy na spacer po Krupówkach, a takŜe na zakopiańskie targowisko. ObciąŜeni 
zakupami pamiątek i oscypek i z lŜejszymi kieszeniami (dudki wydane) wyruszamy do jednego 
z najpiękniejszych miejsc na Podhalu zwanym Bachledówką. Odwiedzamy Sanktuarium MB 
Jasnogórskiej, prowadzone przez Ojców Paulinów. Jest to najpiękniejszy kościół w Tatrach. 
Wnętrze świątyni urzeka niesamowitą ilością misternych rzeźb wykonanych w drewnie. Czę-
stym bywalcem Bachledówki w latach 1967-73 był Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński, 
gdzie spędzał wakacje. Tu spotykał się ks. prymas z ks. kard. Karolem Wojtyłą. Wspólnie roz-
mawiali o Ŝywotnych sprawach Kościoła i Ojczyzny. A teraz coś dla ciała - Termy Podhalań-
skie. W temperaturze wody 28°C-37°C zaŜywamy kąpieli wodnej w basenach w Szaflarach. Są 
to całoroczne baseny termalne, wewnętrzne i zewnętrzne wraz z terenem przeznaczonym do 
rekreacji. Baseny wyposaŜone są w róŜnorodne urządzenia do hydromasaŜu tj. bicze wodne, 
ławki do masaŜu wodnego, leŜanki, ławki i gejzery wodne oraz urządzenia do masaŜu karku 
wąskim i szerokim strumieniem wody. Po dwu godzinnym pluskaniu, w drodze powrotnej 
posilamy się w przydroŜnym zajeździe, a następnie po krótkiej drzemce rozśpiewani dojeŜdŜa-
my do Kolonowskiego, by znów powitać naszą Maryję. 

Dziękujemy organizatorom pielgrzymko-wycieczki oraz sponsorom za tak mile spę-
dzony czas i Ŝyczymy Im błogosławieństwa BoŜego i opieki Maryi. 

         Uczestnicy 

Dzisiaj obchodzimy XXV niedzielę zwykłą. Zapraszam na nieszpory 
o godz. 17:15.  
Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na budowę nowych kościołów, 
a przed kościołem zbiórka KUL do puszek. 
 
W poniedziałek święto św. Mateusza Apostoła 
 
W następną niedzielę kazania wygłosi ks. Jarosław Staniszewski odpo-
wiedzialny za formację Caritas Parafialnych w naszej diecezji. 
 

Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Beata Spałek z Kolo-
nowskiego i Sebastian Puzik z Myśliny (zap. III), Dorota Schatton 
z Kolonowskiego i Dawid Jędrzejewski z Kadłuba (zap. III 

 
Serdeczne podziękowania składamy: siostrze Marii Magdalenie i p. Ma-
rii Krupok za wystrój ołtarza; orkiestrze i p. organistce za oprawę mu-
zyczną; rodzicom za przygotowanie dzieci w przebraniu; siostrze kate-
chetce za przegotowanie liturgii Mszy św. naszych parafialnych doŜynek 
oraz p. Andrzejowi Szydłowskiemu za pomalowanie kaplicy cmentarnej. 
Bóg zapłać! 
 

Zbiórka na remont dachów - stan na 30.08.2009 r. 
Liczba deklaracji: 357 
Zadeklarowana kwota: 169.704,08 zł 
Dokonane wpłaty: 160.610,20 zł    Bóg zapłać! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Kalendarz Parafialny, Mały Gość Nie-
dzielny i Łamigłówek 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Jadwidze 
Bereziuk i p. Teresie Jarzombek składamy jak najserdeczniejsze 
Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. ks. Czerwionki: Ga-
brielę Przybył, Edytę Fuchs, Dorotę Trzasko i Kornelię Sowa. Bóg za-
płać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 
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