
Porządek Nabożeństw 
od 03.10. do 10.10.2010 r. 

 

Niedziela  03.10.  XXVII zwykła 
  7:30  Für ++ Eltern Maria u. Józef, Schwiegereltern Franciszka u. Franciszek, Schwester  

Helena, 5 Schwäger, Neffen Krzysztof u. alle ++ aus der Verwandtschaft 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 

10:00  Do Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Igora Romańczuk oraz o bł. Boże 
w rodzinie Romańczuk 

15:00   Nabożeństwo różańcowe z udzielaniem sakr. chrztu świętego 

18:00    W r. ślubu z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą  
w rodzinach: Jędrzejewski, Schatton, Bogdoł, Szaton oraz za ++ z pokr. z obu stron 

 
Poniedziałek  04.10.  św. Franciszka z Asyżu, wsp. 
17:15  Nabożeństwo różańcowe 

18:00  Za ++ rodziców Julię i Józefa Wonschik, ich rodziców i rodzeństwo, szwagra Józefa 
Bok oraz za ++ z pokr. Wonschik i Kolloch 

 
Wtorek  05.10.  św. Faustyny Kowalskiej, zak., wsp. 
  9:00   W intencji chorych i seniorów 
17:15   Nabożeństwo różańcowe 

 
Środa  06.10.   
11:00  Msza św. ślubna Anny Kruk i Waldemara Pyka 
17:00  Do Op. B. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodz.  

pp. Elżbiety i Krzysztofa Lebioda oraz o bł. Boże w rodzinach synów (M. św. szkolna) 
17:45  Nabożeństwo różańcowe 

 
Czwartek  07.10.  NMP Różańcowej, wsp. 
12:00  Za + ojca Bogusława Kruk, ++ rodziców Adelajdę i Ernesta Pyka oraz za ++ z pokr. 

Kruk i Pyka 
17:00  Godzina Święta i nabożeństwo różańcowe 

18:00  Za żyjących i ++ członków Rodziny Różańcowej 
 
Piątek  08.10.   
17:15   Nabożeństwo różańcowe 

18:00   Do Op. B. za wst. MB Różańcowej, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą  
opiekę i zdrowie w rodzinie pp. Jerzego i Urszuli Wałaszek i w rodzinach dzieci 

 
Sobota  09.10.  bł. Wincentego Kadłubka, bpa wsp. 
  8:00  Za ++ rodziców Franciszka i Annę, Emanuela, Teresę i Franciszkę, siostry Klarę i Tere-

sę brata Gerarda, bratowe Krystynę i Małgorzatę oraz ++ z pokr. z obu rodzin 
14:00  Do Op. Bożej i MB Różańcowej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 

Bożą, zdrowie i Boże bł. z ok. 25 r. ślubu pp. Doroty i Huberta 
 
 
17:15  Nabożeństwo rózańcowe 

18:00  ……………………………………….. 
 
Niedziela  10.10.  XXVIII zwykła 
  7:30  Für + Muter Maria anlässlich des 8. Todestag 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 

10:00  Przez wst. MB Różańcowej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże  
z ok. r. śubu pp. Małgorrzaty i Mariusza 

17:00   Nabożeństwo różańcowe 

18:00    Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże na dalsze lata,  
w r. ur. p. Franciszka Poloczek oraz za ++ rodziców 

Nasza Kolonowska 

Rodzina Parafialna 
 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

40(880) 03.10.2010 – 10.10.2010 
 

„Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to co powinni-

śmy wykonać” 

 

 Niełatwo współczesnemu czło-

wiekowi uznać swoją ograniczoność 

i małość. Pokonywanie kolejnych 

stopni kariery zawodowej, zdobywa-

nie dóbr materialnych ciężką pracą, 

wytrwałe budowanie rodzinnego 

szczęścia sprawia, że człowiek coraz 

bardziej nabiera przekonania o tym, 

że jest panem swojego życia i jedy-

nym „kowalem swojego losu”. 

 Ale wystarczy przykre doświadczenie, porażka zawodo-

wa, choroba w rodzinie, by się przekonać, że nie do końca 

mamy kontrolę nad naszym życiem i losami świata… że jest 

Ktoś, kto „wszystkim rządzi i zawiaduje”. Dlatego nie warto 

polegać wyłącznie na własnych siłach, na swoich konek-

sjach, znajomościach i układach, na sprycie i przebiegłości. 

Przeciwnie… każdego dnia warto budzić w sobie wiarę i za-

ufanie dziecka, za Maryją powtarzać „niech mi się stanie”.  

A ponieważ nie jest to łatwe, niech towarzyszy nam modli-

twa:  Panie, przymnóż mi wiary, umocnij moją nadzieję i mi-

łość uczyń prawdziwą… 

Prośba o wzrost wiary, nadziei i miłości jest najistotniej-

szą z ludzkich próśb. Powinna ona stać się nieustanną prośbą 

naszego życia. Powtarzajmy często ten wspaniały akt strzeli-

sty!  



Spotkanie 

 

Pewnego dnia rosyjski święty, Dymitr, szedł w pośpiechu na spotkanie z Bogiem.  

W drodze spotkał biednego woźnicę, trudzą-cego się daremnie i próbującego wciągnąć z po-

wrotem na drogę wóz, który wywrócił się do płynącego obok strumienia. 

Biedny człowiek sam nie był w stanie poradzić sobie z prob-lemem. 

Dymitr nie wiedział, co ma zrobić: zatrzymać się, aby pomóc woźnicy w tarapatach, czy 

też udać, że niczego nie widzi i iść szybko przed siebie, aby zdążyć na to jedyne w swoim 

rodzaju spotkanie. 

Zdecydowało jego serce. 

Stanął przy woźnicy i, tak samo jak on, złapał przechylony w wodzie wóz. Obaj, łącząc 

swoje siły, z wielkim trudem postawili wóz z powrotem na drodze. Woźnica z radością  

w oczach podzię-kował mu za pomoc. 

Święty jednak nie słuchał podziękowań woźnicy. Gdy tylko wóz znalazł się na drodze, 

Dymitr znów ruszył przed siebie, aby zdążyć na spotkanie z Bogiem. 

Kiedy jednak, zmęczony i zdyszany, dotarł na miejsce umówio-nego spotkania, Boga 

już tam mnie było. 

Być może już odszedł, zmęczony czekaniem. 

Serce Dymitra było pełne żalu. Wyczerpany, usiadł na skraju drogi i zaczął płakać. Po 

chwili zauważył, że w jego stronę zbliża się znajomy wóz z woźnicą. Widząc Dymitra pogrą-

żonego w tak wielkiej rozpaczy, człowiek na wozie zatrzymał się, usiadł przy nim na trawie  

i spojrzał na niego oczami pełnymi zrozumienia. Potem wyjął z plecaka kawałek chleba, prze-

łamał go na pół i podał mu, mówiąc: 

–  Dymitrze... 

Dopiero wtedy Dymitr zrozumiał, kim był woźnica. Objął Go i zapłakał z radości, woła-

jąc: 

–  Boże mój, to byłeś Ty! To nie ja, ale Ty wyszedłeś, aby się ze mną spotkać... 

 

Pan Bóg codziennie wychodzi nam na spotkanie. Na tysiące róż-nych sposobów. 

 

 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 

 

 Czy zawsze należy dochowywać tajemnicy? 

Tajemnica spowiedzi jest nienaruszalna. Taje-mnice zawodowe powinny być zachowy-

wane. Rze-czy poufne mogące zaszkodzić bliźniemu nie powin-ny być rozgłaszane. 

 

 Jakie są prawa społeczeństwa w dziedzinie informacji? 

Społeczeństwo ma prawo do informacji opartej na prawdzie, wolności i sprawiedliwo-

ści. Warto na-stępnie zachowywać umiarkowanie i dyscyplinę w korzystaniu ze środków 

komunikacji społecznej. 

 

 Czego wymaga grzech przeciwko prawdzie? 

Grzech przeciwko prawdzie wymaga zadośću-czynienia. 

 

 Dlaczego Kościół zachęca do tworzenia dzieł sztuki? 

Sztuki piękne, a przede wszystkim sztuka sakral-na, mają ze swej natury związek z nie-

skończonym pięknem i prawdą Bożą, które w jakiś sposób są wyrażane poprzez dzieła czło-

wieka. Ponadto są one o tyle ukierunkowane na Boga, przysparzając mu chwały, o ile nie są 

podporządkowane żadnemu in-nemu celowi poza tym, by skutecznie zwracać umy-sły ludz-

kie ku Bogu.  

Dzisiaj obchodzimy XXVII niedzielę zwykłą. 

Zapraszam na nab. różańcowe połączone z udzieleniem s. chrztu św. o godz. 15:00 

Kolekta na budowę nowych kościołów wyniosła: 1.309,14 zł oraz 11,20 €. Bóg zapłać! 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na WSD i Kurię Biskupią, a przed kościołem zbiór-

ka na ofiary powodzi w Bogatyni 

 

Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia przebiega pod hasłem: „Czyńcie, jak Ja wam uczy-

niłem”. Wspomagamy mieszkańców Bogatyni, którzy ucierpieli w wyniku powodzi. 

Zbieramy kołdry, poduszki, koce, pościel, ręczniki ( nowe lub w dobrym stanie). Dary 

będą przyjmowane w salce katechetycznej w dniach: 

 środa (06.10) - od 9:00 do 10:30 

 Czwartek (07.10) - od 16:00 do 17:00 

Przed kościołem zbiórka pieniężna na ten cel. 

 

Dnia 05.10 (wtorek) odprawiona zostanie Msza św. w int. chorych, samotnych 

oraz wszystkich seniorów. Po Mszy św. spotkanie w salce parafialnej. Zapra-

szamy! Do dyspozycji będzie bus 

 

Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe. 

 

W środę katechezy dla klas I i II Gimnazjum o godz. 18:00, a w piątek o godz. 19:00 kla-

sy III Gimnazjum. 

 

W czwartek wspomnienie NMP Różańcowej.  

 

W czwartek o godz. 17:00 Godzina Św.. Zapraszamy do modlitwy w int. powołań ka-

płańskich zakonnych.  

 

Serdeczne podziękowania składamy p. Waldemarowi i Martinowi Muc za zamontowa-

nie wiatrochronu przed probostwem, p. Janowi Romańczuk, Mieczysławowi Żyła  

i Henrykowi Drzyzga za pocięcie i ułożenie drewna na opał, p. Januszowi Żyłka za troskę 

o nasz instrument muzyczny, p. Edwardowi Obst za transport mebli dla kuchni Caritas. 

Bóg zapłać! 
 

Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Aneta Szmyt z Kolonowskiego 

i Marc Brockhuis z AV Cuijk (zap. III) 

 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, świece, kalendarze oo. oblatów  ( 4 

zł) i kalendarze rolnicze (20 zł) 

 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Jadwidze Bonk  

i p. Janowi Gerlich składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosła-

wieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!  

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panią z ul. Żeromskiego: Helenę Krupa oraz panie 

z ul. 1 Maja: Dorotę Bednorz, Krystynę Palus i Iwonę Muc. Bóg zapłać! 

 

Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia! 
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