
Porządek NaboŜeństw 
od 09.10. do 16.10.2011 r. 

Niedziela  09.10  XXVIII zwykła 
  7:30  Anlässlich des I. Hochzeitstages von Anna u. Waldemar Pyka, ++ Eltern: Bogusław Kruk 

u. Adelajda u. Ernest Pyka, Bruder, Großeltern u. Verwandte aus der Familie Pyka, Kruk, 
Bosek u. Smieskol 

  9:30  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
10:00  Do Miłosierdzia BoŜego za + męŜa w r. śmierci ++ rodziców z obu stron 
17:15  NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00  Za + Michała Chrapkiewicza - zam. od kuzynki GraŜyny z rodziną 
 
Poniedziałek  10.10.  
17:15  NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00  Za + Jerzego Wałaszek w miesiąc po śm. 
 
Wtorek  11.10. 
17:15  NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00  Za + męŜa Józefa, ++ rodziców Marię i Józefa, brata Ernesta, ++ teściów oraz ++ Jana 

i Paulinę 
 
Środa  12.10. 
17:00  1. Do BoŜej Op. przez wstaw. Maryi z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 

i zdrowie z ok. 50 r. urodzin o bł. BoŜe w rodzinie oraz za + męŜa. 
  2. O radość wieczną dla + matki i babci Gertrudy Tomala z ok. urodzin, + ojca Kaspra 

Tomala oraz ++ z pokrew. Czupała i Tomala 
17:40  NaboŜeństwo róŜańcowe 
 
Czwartek  13.10. bł. Honorata Koźmińskiego, wsp. 
18:00  Za +męŜa, ojca i dziadka Henryka, + matkę Jadwigę z ok. ich ur., + ojca Pawła, ++ teściów 

Annę i Pawła, ich 2 synów, dziadków Annę i Piotra, ++ Annę i Irenę oraz ++ z pokrew. 
18:30  NaboŜeństwo fatimskie 
 
Piątek  14.10. 
  9.00  W int. pracowników oświaty, wychowawców i nauczycieli, za ++ 
17:15  NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00  Za +ojca Pawła Leja w 15 r. śmierci, + matkę ElŜbietę oraz ++ z pokrew. 
 
Sobota  15.10. św. Teresy, dra Kościoła i dziewicy, wsp. 
  8:00  Do Op. BoŜej przez wstaw. MB RóŜańcowej z podz. i z prośbą o dalsze bł. BoŜe i zdrowie 

z ok. urodzin. 
12:00  Do Op. BoŜej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdr. z ok. 75 r. urodzin Jadwigi Skopek 

oraz 1 r. ślubu Anety i Marka oraz zdr. i bł. BoŜe w rodzinach dzieci i wnuków 
 
17:15  NaboŜeństwo róŜańcowe  
18:00  Za + brata Piotra w r. śmierci oraz ++ rodziców 
 
Niedziela  16.10  XIX zwykła, św. Jadwigi, uroczystość 
  7:30  Für + Ehemann, Vater u. Opa Klaus Gepert anlässlich seines Geburtstages, ++ Eltern Maria 

u. Józef, Schwester Edyta, Schwager Rudolf, ++ Eltern Łucja u. Franciszek, 3 Brüder u. ++ 
aus der Verwandtschaft 

  9:30  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
10:00   W int. siostry Adalberty karmelitanki Dzieciątka Jezus z ok. 25-lecia Ŝycia zakonnego 
17:15  NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00  Do Op. BoŜej przez wstaw. MB RóŜańcowej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą 

opiekę BoŜą, zdr. dla męŜa Eryka z ok. ur. oraz o bł. BoŜe w rodzinie i rodzinach dzieci 

Nasza Kolonowska 

Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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XI Dzień Papieski 

 
 Chrystus mówi w dzisiejszej Ewan-
gelii o winnicy. Przez prawie 27 lat kiero-
wał pracami w tej winnicy PapieŜ Jan Pa-
weł II – dziś błogosławiony. W dn. 1 ma-
ja 2011 r. w Watykanie i na całym świe-
cie przyjęto z radością słowa Ojca Św. 
Benedykta XVI, który uroczyście ogłosił, 
Ŝe „Jan Paweł II jest błogosławiony”. 
 „Błogosławiony jesteś umiłowany 
PapieŜu Janie Pawle II, poniewaŜ uwie-
rzyłeś. Prosimy byś nadal umacniał z nie-
ba wiarę Ludu BoŜego” - z homilii Mszy 
św. beatyfikacyjnej. 
 
 śywym pomnikiem bł. Jana Pawła 
II jest fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W minionym roku 
szkolnym w diecezji opolskiej było 94 stypendystów – w tej liczbie 
jest kilkanaście osób, które otrzymują pomoc ze środków Diecezjalne-
go Funduszu Stypendialnego, finansowanego na obecnym etapie wy-
łącznie przez kapłanów naszej diecezji. Ogrom tego dzieła, zwanego 
„Ŝywym pomnikiem Jana Pawła II”, jest świadectwem ofiarności całe-
go społeczeństwa, którą sam papieŜ docenił, dziękując za dzieło sty-
pendialne. Wyraził to w słowach: „Wiem, Ŝe ten dzień [papieski] łą-
czy się z piękną ideą wspierania przez stypendia młodych Polaków, 
którzy znajdują się w trudnych warunkach materialnych. (…) Dzięku-
ję organizatorom, artystom i wszystkim, którzy włączają się w to dzie-
ło. Niech Dzień Papieski przyniesie wszystkim Polakom głębokie 
przeŜycia duchowe i obfite owoce łaski”.  



Podarunek dla Przyjaciela 
 

 Mój Przyjacielu. Odkąd jesteś, stare drzewa w moim ogrodzie tak radośnie 
wyciągają swoje ramiona ku słońcu. I nawet deszcz nie pada juŜ wielkimi kroplami 
smutku z nieba. A klucz dzikich gęsi niosących na skrzydłach wiosnę układa się 
w Twoje imię. Jesteś moją cudowną Księgą - przez przypadek odnalezioną gdzieś 
na starym, zapomnianym strychu Ŝycia. Co za radość wiedzieć, Ŝe nigdy nie będę 
w stanie doczytać jej do końca. Choć tyle tam do przeczytania. Pozwól mi wyczy-
tywać z siebie to wszystko, co przez całe lata ze strachu tak bardzo kryłeś przed 
innymi ludźmi. Pozwól, aby moje dłonie drŜały ze wzruszenia, gdy będę nimi prze-
kładać kolejne strony tej księgi. Gdyby teraz stanęła przede mną Dobra WróŜka 
i powiedziała mi, Ŝe mogę Ci ofiarować tylko jedną rzecz z całego jej kufra Cu-
downych Rzeczy do rozdania, który właśnie przede mną stawia - chyba bez więk-
szego zastanowienia wybrałabym dla Ciebie CZAS. Tak, właśnie to bardzo chcia-
łabym Ci dać w darze - Czas, który pozwoliłby Ci się wreszcie odnaleźć. Pozbierać 
pogubione po drodze marzenia, które nie wiadomo kiedy wysypały Ci się jak 
szklane kulki z dłoni i potoczyły w takie dziwne strony. Czas, który miałby - jak to 
Czas - cudowną zdolność zatrzymywania się w miejscu, choć ludzie w to nie wie-
rzą. Przystawałby sobie tak między jedną a drugą chwilą, na tyle długo, abyś zdą-
Ŝył wreszcie dotknąć, bez pośpiechu tego wszystkiego, co ciągle Ci umyka. Abyś 
nie bał się dotknąć linii tęczy na wysokim niebie, choć to przecieŜ tylko na wycią-
gnięcie ręki. Abyś odnalazł piękno muzyki w trzepocie ptasich skrzydeł. Abyś jak 
dziecko przysiadł pod promieniem słońca i wsłuchał się w śpiew własnego serca. 
A ono śpiewa tak pięknie, tak mądrze. Choć trzeba znaleźć Czas między jedną, 
a drugą chwilą, aby ten śpiew usłyszeć. Chciałabym Ci ofiarować tyle Czasu, abyś 
bez końca zatracił się w prostej radości posiadania go. Abyś zapomniał o wszyst-
kich smutkach i troskach codzienności i jak liść na wodzie pozwolił się - bez lęku 
o to, co będzie dalej - nieść coraz dalej na fali swoich myśli. Przypomniałabym Ci 
tylko na wszelki wypadek, Ŝe Czas jest wiernym kompanem jedynie dla tych, któ-
rzy się z nim zaprzyjaźnili. PodąŜa równym krokiem, jak najwierniejszy pies, nig-
dy nie opóźniając wędrówki zbytecznym oglądaniem się wstecz, ani nie wyrywając 
się na złamanie karku przed siebie. Czas oswojony zawsze jest tu i teraz, podając 
na swej dłoni Obecną Chwilę - jedyną, jaka naprawdę istnieje. A czy wiesz, Ŝe 
Czas oswojony pozwala się czasami zamknąć w jednej kropli deszczu, która z za-
chwytu nad światem zapomniała stoczyć się na ziemię ze źdźbła trawy? Widziałam 
kiedyś taką kroplę. Mój Przyjacielu. Tak bardzo chciałabym Ci ofiarować właśnie 
Czas. Ale Dobra WróŜka gdzieś się zapodziała. Pewnie swój magiczny kuferek 
rozkłada teraz przed kimś innym, gdzieś na końcu świata i nie słyszy mojego woła-
nia. A ja niestety nie mam takiego kuferka. I tak niewiele mogę Ci dać. Sięgnę 
więc do mojego skromnego tobołka, z którym przemierzam Ŝycie. Wszystko tam 
w nim takie pomieszane. Ale z wielką radością i specjalnie dla Ciebie wygrzebię 
z niego, mój własny Czas. I to będzie mój podarunek dla Ciebie. Nie przeliczajmy 
go na godziny, miesiące, lata. Niech będzie w uderzeniach serca, w uśmiechach - 
nawet tych igrających tylko w kąciku ust, prawie niezauwaŜalnych, ale rodzących 
się zawsze na myśl o Tobie. 

Bóg zapłać za modlitwy zanoszone w intencji naszej parafii i za wszelkie ofiary. Bóg zapa-
łać za wszystkie wykonane prace, m.in. naprawę schodów do kościoła. Bóg zapłać seniorom 
za skorzystanie z zaproszenia i udział we Mszy św. i spotkaniu. Bóg zapłać zespołowi Cari-
tas za organizację, za dowóz chorych oraz za ofiarowane ciasta i chleb. Bóg zapłać! 
 
Dzisiaj obchodzimy XXVIII niedziel ę zwykłą. Kolekta przeznaczona jest na cele naszej 
parafii. Dziś Niedziela Papieska, przed kościołem zbiórka do puszek na dzieło Fundacji 
Nowego Tysiąclecia. NaboŜeństwo róŜańcowe o godz. 17:15. 
 
W środę Msza św. szkolna o godz. 17:00, po Mszy o 17:40 naboŜeństwo róŜańcowe 
 
W czwartek o godz. 18:30 ostatnie w tym roku naboŜeństwo fatimskie 
 
W piątek Dzień Edukacji Narodowej. Msza św. w int. Ŝyjących i zmarłych pracowników 
oświaty o godz. 9.00. 
 
W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość św. Jadwigi, głównej patronki Śląska i rocznica 
wyboru papieŜa Jana Pawła II. Msza św. o godz. 10:00 w int. siostry Adalberty z ok. 25-
lecia Ŝycia zakonnego. Kolekta na cele parafii. Odpust w parafii Łagiewniki Małe. 
 
Spotkania: 
* w poniedziałek o godz. 19:00 na plebanii zapraszam przedstawicieli PRD 
* w środę po róŜańcu w salce dla uczniów 2 klasy gimnazjum 
* w piątek o 16:30 w salce dla przygotowujących się do I Komunii św.  
* w piątek po Mszy św. w salce dla kandydatów do Bierzmowania 
* w sobotę w ogrodach o 15:00 zapraszam na ognisko Marianki, ministrantów i kandydatów 
* w przyszłą niedzielę, w salce o godz. 15:00. Rodzina RóŜańcowa zaprasza swoich człon-

ków na spotkanie. Zapraszamy wszystkie przełoŜone RóŜ. 
 
Intencje mszalne na pierwszą połowę 2012 roku oraz rocznicowe na cały rok, moŜna zama-
wiać w sobotę od 8:30 do 11:00 w kancelarii. Prośba o przyniesienie kartki z numerem tele-
fonu. 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny (z płytą), Mały Gość Niedzielny, Pico, Stadt Gottes, Weite 

Welt 
 
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Janowi Gerlich, p. Jadwidze 
Skopek i p. Adelajdzie Kała, składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia  BoŜego błogosła-
wieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 
 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Ks. Czerwionki: Gerardę Mańczyk, Iwonę 
Karelus, Danielę Karkowską i Katarzynę Gottwald. Bóg zapłać! 
 
Składam gorące podziękowania za udział i modlitwę w mojej Mszy św. urodzinowej. Bóg 
zapłać za oprawę liturgiczną: chórowi, orkiestrze, słuŜbie liturgicznej, siostrom, p. organist-
ce. Bóg zapłać za spotkanie w salce, za wszystkie Ŝyczenia i prezenty. śyczę wszystkim 
błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. 
          ks. Piotr 
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