
Porządek NaboŜeństw 
od 29.08. do 05.09.2010 r. 

Niedziela  29.08.  XXII Zwykła. 
  7:30  Für + Ehemann, Vater u. Grossvater Józef Rossa zum Geburtstag,  

++ Eltern, Schwiegereltern, Schwäger Leonard u. Stanisław u. für alle  
++ in den Familien Rossa, Machnik u. Zyzik 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00   Za ++ z rodzin Kołodziej i Koik. 
18:00    Za + męŜa i ojca Gerharda Świerc z ok. ur., ++ jego rodziców Franciszkę  

i Jana Świerc, rodziców Wiktorię i Jana Nieslony, + szwagra, Alfreda Świerc, kuzynkę 
Hildegardę, jej syna Piotra, ciotkę Franciszkę, wujka Wincentego Sznajder, dusze  
w czyśćcu cierp. oraz dusze opuszczone 

20:00   Powitanie pielgrzymów 
 
Poniedziałek  30.08.    
11:00  Msza św. ślubna Katarzyny Lipok i Marcina Spałek 
18:00  Za + syna Patryka Przybył w 18 r. ur. 
 
Wtorek  31.08.   
12:00   Za Ŝyjących i ++ z rodzin Lipok i Spałek 
 
Środa  01.09.  bł. Bronisławy, dz. patronki diec. opolskiej, wsp. 
  8:30  O bł. BoŜe w nowym roku szkolnym i katechetycznym 
18:00  O bł. BoŜe w nowym roku szkolnym i katechetycznym dla młodzieŜy 
 
Czwartek  02.09.  I miesiąca 
17:00  Godzina Święta 
18:00  Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą i bł. w rodzinie pp. Grzegorza  

i Eweliny Mańczyk 
 
Piątek  03.09.  św. Grzegorza Wielkiego, papieŜa i dr K., wsp. 
  7:00   ………………………………………………(Deutsch) 
17:30   RóŜaniec w intencji dzieci i młodzieŜy 
18:00   Za + męŜa i ojca Ryszarda Niemiec, ojca Alfreda Walaszek, teścia Wincentego Niemiec 

oraz ++ z pokr. 
 
Sobota  04.09.  I miesiąca 
  8:00  Za + matkę Rozalię w 100 r. ur., jej męŜa Józefa, siostrę Krystynę, szwagra Mikołaja oraz 

++ zpokr. 
13:00  Przez wst. Niepokalanego Serca Maryi z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z ok. 

50 r. ślubu pp. Edeltraudy i Eryka Kluba oraz o bł. BoŜe w rodzinach córek i wnuka 
 
 
17:00  NaboŜeństwo maryjne I sobót miesiąca 
18:00  Z podz. za dar Ŝycia prosząc o dary Ducha Świętego, przez wst. NM Panny, dla córki 

Karoliny z ok.. 18 r. ur. 
 
Niedziela  05.09.  XXIII Zwykła. 
  7:30  Für + Ehemann u. Vater zum Geburtstag u. für die ++ aus den Familien Kruk, Smieskol  

u. Obst 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00   Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony 
15:00   Nieszpory niedzielne połączone z udzieleniem sakramentu Chrztu Świętego 
18:00    Do Anioła StróŜa za roczne dziecko Daniela Spałek oraz o bł. BoŜe w rodzinie 
 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

(875) 29.08.2010 – 05.09.2010 

 
„Ka Ŝdy bowiem, kto się wywyŜsza będzie poniŜony, 

a kto się poniŜa, będzie wywyŜszony” 
 
 JakŜe często w naszym Ŝyciu bywa tak, Ŝe jedni ustawicz-
nie szukają zaszczytów, a inni pozostają w cieniu, jakby ze-
pchnięci na margines i czasem nawet pogardzani. Równie czę-
sto my jesteśmy usłuŜni i mili wobec tych, od których coś w na-
szym Ŝyciu naleŜy, wobec zwierzchników, podczas gdy pod-
władnych, biednych, Ŝebraków traktujemy niegrzecznie i lekce-
waŜąco. 
 TakŜe kaŜdy nasz czyn, nasza praca moŜe słuŜyć dwóm 
celom: rzeczywistemu dobru własnemu i innych albo wyracho-
wanemu szukaniu pochwał, samozadowolenia i uznania u in-
nych. 
 Nie jest łatwo Ŝyć zgodnie z wymaganiami Ewangelii, bo 
na przeszkodzie wciąŜ stoi pycha, wada, którą trudno w sobie 
rozpoznać, a jeszcze trudniej się jej pozbyć. To, co trudne, nie 
jest jednak niemoŜliwe. Dystans do samego siebie, a przede 
wszystkim dostrzeganie w drugim człowieku Chrystusa i szuka-
nie piękna w tym co proste, słabe i niepozorne to skuteczne 
środki do osiągnięcia pokory… 
  
 Wszystkim uczniom, studentom i nauczycielom Ŝyczę w 
nowym roku szkolnym wielu łask BoŜych w zdobywaniu wie-
dzy i mądrości. Niech poznawanie prawideł kierujących otacza-
jącą nas rzeczywistością, pozwala doskonalić się w pokorze 
przed Stwórcą, który z miłością rządzi losami człowieka i świa-
ta… 



 
Sen 
 
Miałem sen. Przechadzałem się po plaŜy obok Pana. Nasze kroki odciskały 

się na piasku, pozostawiając dwie linie śladów – moją i Pana. 
Przyszło mi na myśl – to był sen – Ŝe kaŜdy z tych kroków reprezentuje je-

den dzień mojego Ŝycia. Zatrzymałem się więc i odwróciłem się, Ŝeby popatrzeć 
na te wszystkie ślady, które ginęły gdzieś w oddali. I zauwaŜyłem, Ŝe na niektó-
rych odcinkach, zamiast dwóch linii śladów, była tylko jedna. 

Zobaczyłem w ten sposób całą wędrówkę mojego Ŝycia. CóŜ za zaskocze-
nie! Te fragmenty, gdzie była widoczna tylko jedna linia śladów, odpowiadały 
najnieszczęśliwszym dniom mojego istnienia. Dniom zmartwień i zniecierpli-
wienia, dniom egoizmu i złego humoru, dniom, w których byłem wystawiany na 
próbę, i dniom wątpliwości, dniom niezrozumiałym, dniom cierpienia. Zwróci-
łem się więc do Pana z wyrzutem: 

– Obiecałeś nam, Ŝe będziesz zawsze przy nas. Dlaczego nie 
dotrzymałeś obietnicy? Dlaczego zostawiłeś mnie samego w najgorszych mo-
mentach mojego Ŝycia, w czasie, kiedy najbardziej potrzebowałem Twojej obec-
ności? 

Pan odpowiedział: 
– Synu mój, mały mój, nigdy nie przestałem cię kochać nawet na chwilę. 

Pojedyncza linia śladów, którą pozostawiły najcięŜsze dnie twojego Ŝycia, nale-
Ŝy do mnie... W tych dniach brałem cię na ręce. 

 
Współczucie to umieszczenie twojego bólu w moim sercu. 
 

 
KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 

 
Co nakazuje siódme przykazanie? 
Siódme przykazanie nakazuje praktykowanie sprawiedliwości i miłości spo-

łecznej w zarządzaniu dobrami ziemskimi i owocami ludzkiej pracy. 
 
Do kogo naleŜą dobra stworzenia? 
Dobra stworzenia są przeznaczone dla całego rodzaju ludzkiego. Prawo do 

własności osobistej nie zaprzecza powszechnemu przeznaczeniu dóbr. 
 
Czego zabrania przykazanie siódme? 
Siódme przykazanie zabrania kradzieŜy, która polega na przywłaszczeniu 

sobie dobra bliźnich wbrew rozumnej woli tego, do kogo ono naleŜy. Ale takŜe 
kaŜdy inny sposób niesprawiedliwego przywłaszczenia sobie i uŜywania dóbr 
innych osób sprzeciwia się siódmemu przykazaniu. Popełniona niesprawiedli-
wość wymaga zadośćuczynienia, sprawiedliwość zaś wymaga zwrócenia tego, 
co zostało ukradzione. 

Dzisiaj obchodzimy XXII niedziel ę zwykłą. Zapraszamy na naboŜeństwo powi-
tania parafialnej, pieszej pielgrzymki na Górę św. Anny ok.. Godz. 20:00. 
 
W środę rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny.  
Okazja do skorzystania ze s. pokuty: poniedziałek od 16:00 do 18:00 (dzieci) 
                                                            wtorek od godz. 16:00 do 18:00 (młodzieŜ) 
                                                            środa od godz. 17:00 do 18:00 
 
W czwartek zapraszamy na modlitwę w intencji powołań kapłańskich i zakonnych 
 o godz. 17:00 
 
W piątek odwiedziny chorych od godz. 8:00 
 
W sobotę o godz. 16:00 nauki przedchrzcielne. 
 
W sobotę zapraszamy na naboŜeństwo I sobót miesiąca o godz. 17:00 
 
W niedzielę obchodzimy doŜynki  parafialne. 
 
Serdeczne podziękowania składamy: p. Franciszkowi Burda i p. Henrykowi Drzyzga za 
wymurowanie schodów, p. Grzegorzowi i Łukaszowi Grabowskim za transport miału, 
panom Janowi Romańczuk, Alfredowi Świerc, Rudolfowi Puzik, Janowi Rolik, Ry-
szardowi Drąg, Mieczysławowi śyła Tomkowi i Markowi Wałaszek za rozładunek 
miału, p. Franciszkowi Machnik i Henrykowi Drzyzga za tynkowanie ścian, p. Henry-
kowi Schatton za prace przy ,nagłośnieniu, p. Janowi Wałaszek za konstrukcję wózka do 
nagłośnienia, pp. Makusek za udzielenie gościny ministrantom. 
 
Caritas Parafialny i Rodzina Kolpinga w Kolonowskiem organizuje w dniach  
14-15 września 2010 r. wycieczkę do Hranic i Wielkich Losin (Czechy). Odpłatność 
120 zł. Zapisy do dnia 04 września 2010 r. u p. Marii Styra (kwiaciarnia) tel.77 4611 
736 lub p. GraŜyny Piaszczyńskiej tel. 77 4611 201. Zapraszamy wszystkie Grupy Para-
fialne. W programie oprócz zwiedzania ciekawych miejsc równieŜ  
ciepłe źródła- kąpielisko. 
 

Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Katarzyna Lipok i Marcin Spałek  
z Myśliny (zap. III), Alina Prokopczyk z Kolonowskiego i Krzysztof Prokopczyk  
z Zębowic (zap. III), Anna Obst z Kolonowskiego i Marcin Bogdoł 
 z Kolonowskiego (zap. II) 

 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Droga do Nieba oraz świece. 

 
Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia 
BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!  
 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: p. Katarzynę Muc,  
p. Irenę Jakubczyk, p. Gizelę Stryczek, p. Irenę Jańcik. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

35/2010 


