
Porządek NaboŜeństw 
od 20.11. do 27.11.2011 r. 

Niedziela  20.11.  Chrystusa Króla, ur. 
  7:30  Für + Joachim Garcorz - von Nachbarn 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00  Za + męŜa i ojca Ewalda, ++ rodziców i teściów, brata Stefana, szwagrów: Rudol-

fa i Józefa oraz jego + syna Zygfryda 
17:15  NaboŜeństwo ku czci Chrystusa Króla 
18:00  Za + Danutę Adamów - zam. od sąsiadów 
 
Poniedziałek  21.11. Ofiarowanie NMP, wsp. 
  7:00  Za ++ rodziców Franciszkę i Franciszka, + brata Leopolda, ++ dziadków oraz ++ 

z pokr. 
 
Wtorek  22.11. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, wsp. 
17:00  1. Przez wstaw. św. Cecylii o bł. BoŜe i zdrowie dla członków orkiestry, chóru, 

scholi i organistów oraz za ++ 
  2. Za + męŜa i ojca Jana,++ rodziców Marię i Wincentego, ++ teściów Matyldę 

i Pawła ++ pokr. 
 
Środa  23.11. 
17:00  Za + syna Pawła oraz ++ z rodziny 
 
Czwartek  24.11. śś. Andrzeja i Towarzyszy, męczenników, wsp. 
  17:00  Za + matkę Martę w r. śmierci, + ojca Wincentego, ++ rodziców Teodora i Wale-

skę, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 
 
Piątek  25.11. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy, męczennicy, wsp. 
16:30  RóŜaniec za młode pokolenie 
17:00  Za + ojca i dziadka Gerharda Krawczyk 1 r. śmierci, + matkę ElŜbietę oraz ++ 

z pokr. 
 
Sobota  26.11. bł. Salomei, zakonnicy, wsp. 
  8:00  Za + matkę Zofię w 25 r. śmierci, + ojca Stanisława, + siostrę Magdalenę, + męŜa 

Norberta, ++ szwagrów i dziadków 
 
 
17:30  NaboŜeństwo maryjne 
18:00  Do BoŜej Op. o opiekę Anioła StróŜa i zdrowie dla rocznego dziecka Kamil Wy-

dra oraz o BoŜe bł. w rodzinie 
 
Niedziela  27.11.  I Adwentu 
  7:30  Für + Józef Dyla - von Nachbarn 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00  Do Op. BoŜej i MB N. Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, zdro-

wie, bł. BoŜe, łaski Ducha Św. z ok. 73 r. ur. dla Adelajdy Świerc oraz dzieci 
i wnuków 

17:15  NaboŜeństwo adwentowe z poświęceniem opłatków, wieńców i świec 
18:00  Za + Ŝonę i matkę Gizelę Pocześniok w 3 r. śm. oraz ++ z pokr. i dusze w czyśćcu 

cierpiące 

Nasza Kolonowska 

Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Niedziela Chrystusa Króla 

 

Kiedy Jezus Ŝył na ziemi, nikt nie uwaŜał 
Go za króla. Nikt teŜ nie podejrzewał, 
Ŝe moŜe być królem. On sam, kiedy kilka-
krotnie próbowano obwołać Go królem, nie 
zgodził się na to. Nigdy teŜ za czasów swej 
publicznej działalności nie powiedział o so-
bie, Ŝe jest królem. Tak więc oskarŜenie 
ze strony faryzeuszów, Ŝe Jezus czyni siebie 
królem, było równie kłamliwe jak wszystkie inne. Owszem, Jezus bar-
dzo wiele mówił o Królestwie BoŜym, ale zawsze podkreślał, Ŝe jest to 
zupełnie inne królestwo niŜ to, o którym myśleli Jego słuchacze. Kiedy 
zaś matka synów Zebedeusza prosiła, aby jej synów umieścił w swym 
królestwie po swej prawie i lewej stronie, odpowiedział jej bardzo ostro: 
"Nie wiecie, o co prosicie..." podkreślając po raz kolejny, Ŝe nawet Jego 
najbliŜsi nie rozumieli natury Królestwa, które głosił. Tak zresztą jest 
i do dziś. Nikt nie zna natury tego Królestwa, jeśli go nie oświeci Duch 
Prawdy. Jezus, owszem, wyznaje w końcu, Ŝe jest królem, ale czyni to 
w takiej chwili, Ŝe nikt juŜ nie moŜe mieć wątpliwości co do absolutnej 
odmienności jego Królestwa od wszystkich innych królestw. Dokonuje 
tego w najgorszym po ludzku momencie, wtedy, kiedy Jego sprawa jest 
juŜ przegrana, a zguba postanowiona - w czasie procesu prowadzonego 
przez Piłata. W tamtych okolicznościach Jego wyznanie mogło być tyl-
ko przedmiotem kpin i szyderstwa i tak teŜ się stało. Jezus nie zgodził 
się na to, aby Mu nałoŜono prawdziwą, złotą koronę królewską i dano 
do ręki złote berło, Ŝeby Go odziano prawdziwym królewskim płasz-
czem purpurowym, ale przyjął bez protestu koronę z ciernia, trzcinę za-
miast berła i strzęp czerwonego Ŝołnierskiego płaszcza. Zamiast korony 
chwały, przyjął koronę hańby. 



Opowiadanie 
Najbardziej lubił chodzić własnymi ścieŜkami. Kochał ludzi, których tam spoty-
kał. Przystawał, rozmawiał z nimi, czasem pomagał nieść plecak, opatrzył chorą 
nogę, albo po prostu szedł obok, Ŝeby droga była łatwiejsza... Miał iskrę w oku, 
która sprawiała Ŝe było im z nim dobrze, ufali mu. Wielu było takich, którzy szli 
tylko dzięki jego pomocy. Kochał ten wspólny szlak. 
Ale zawsze przychodził taki czas, kiedy czuł, Ŝe musi iść dalej. Sam. 
Nie odwracał się, bo wiedział Ŝe tak będzie lepiej. Jego droga zawsze prowadziła 
do przodu. Często pod górę, ale to właśnie kochał. 
Kiedyś skusił go inny szlak - szeroki i asfaltowy. Czas biegł tam szybciej, ruch 
był większy, ludzie inni. 
Tam ją spotkał. Szli razem przez jakiś czas. Podarował jej kolorowego motyla, 
który niespodziewanie usiadł na jego dłoni. 
A potem zrozumiał, Ŝe to nie miejsce dla prawdziwego wędrowca. To nie było 
jego szczęście. Bał się, Ŝe zapomni jak się śmiać i tańczyć, jak przystawać i pa-
trzeć w słońce. Bał się, Ŝe straci marzenia, które zawsze czekały za zakrętem. 
Nie chciał naleŜeć do drogi, chciał aby to droga znów naleŜała do niego. Więc 
odszedł. Znalazł swoją ścieŜkę. DuŜo go kosztował ten krok i niewielu było ta-
kich, którzy to zrozumieli, ale ludzie asfaltowej autostrady nigdy nie zrozumieją 
wędrowca. 
Kiedy tylko poczuł znajomy trakt pod stopami juŜ wiedział, Ŝe znów jest szczę-
śliwy. Znów szedł swoimi ścieŜkami. A ona? szła z nim chwilę, zanim znów ru-
szył sam. Ślady powoli zatarł czas - przyjaciel wędrowca. Wiedziała, Ŝe juŜ się 
nie odwróci. Czasem tylko przystanie, Ŝeby otrzeć łzę, walczyć o czyjś uśmiech, 
zatańczyć, podarować komuś motyla... 
 
Pytania 

Z czego zasłynął Samson? 
a/ z tego, Ŝe zawsze mówił prawdę 
b/ z urody 
c/ z niezwykłej siły 
 
Czyim następcą jest kaŜdy papieŜ? 
a/ świętego Piotra 
b/ Abrahama 

 c/ dwunastu apostołów 
 
Na wesoło 
- Córka pyta matkę: Czy to prawda, Ŝe w niektórych częściach Afryki kobieta 
aŜ do chwili ślubu nie zna swojego męŜa? Tak kochanie, ale to zdarza się w kaŜ-
dym kraju. 
- Dlaczego męŜczyzna jest jak dyplom magisterski? Tracisz mnóstwo czasu Ŝeby 
go zdobyć, a potem okazuje się, Ŝe do niczego nie jest ci potrzeby. 
 

Dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla. Kolekta na cele parafii. O godz. 17:15 naboŜeń-
stwo ku czci Chrystusa Króla. 
 
W poniedziałek wspomnienie św. Tarsycjusza, patrona Liturgicznej SłuŜby Ołtarza. 
Wszystkim lektorom i ministrantom dziękujemy za słuŜbę przy ołtarzu. śyczymy 
trwania w tej słuŜbie i opieki św. Patrona. W sobotę o 9:30 zapraszam Ministrantów, 
kandydatów i Marianki na „Tarsycjuszowe ciastko”. 
 
We wtorek obchodzimy wspomnienie św. Cecyli, patronki muzyki kościelnej. Organi-
stom, scholi, orkiestrze i chórowi składamy podziękowania za słuŜbę dla naszej pa-
rafii. śyczymy błogosławieństwa BoŜego i satysfakcji z wykonywania śpiewu i muzyki. 
 
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. W parafii św. Piotra i Pawła w Opolu o 18:30 
Msza św. o uzdrowienie. MoŜliwość wyjazdu naszym Busem dla 8 osób. Wyjazd 
o 17:40. Zapisy w zakrystii. 
 
W piątek o 17:00 Msza św. dla młodzieŜy. O godz. 16:00 spotkanie uczniów klasy 
3 szk. podst. Po Mszy spotkanie kandydatów do Bierzmowania oraz młodzieŜy chcącej 
w tym roku kolędować. 
 
W przyszłą niedzielę I Niedziela Adwentu. W Opolu w kościele seminaryjnym Eku-
meniczna modlitwa młodych. Zapraszam 8 osób z młodzieŜy do wyjazdu. Wyjazd 
naszym Busem o 14:30. Zapisy w zakrystii. Kolekta na cele kurii i seminarium. 
 
Nauki przedmałŜeńskie dla narzeczonych odbędą się: 3,4,10 i 11 grudnia, w parafii 
NSPJ w Zawadzkiem. Pierwsze spotkanie o godz. 15:30 w sali św. Anny. 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny 
 
Bóg zapłać za dar złoŜony podczas spotkania z św. Marcinem, zabawki oraz ofiarę pie-
nięŜną, która wyniosła 903 zł i 5 €. Bóg zapłać za ofiary złoŜone na pomoc dla Kościoła 
prześladowanego, zebrano 635 zł i 2 €. 
 
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. ElŜbiecie Klyszcz składamy 
jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 
 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Leśnej: Małgorzatę KałuŜa, Teresę 
Dreja, Ewelinę Fablewską i Gizelę Czok. Bóg zapłać! 
 
Rozpoczął się sezon grzewczy w kościele. Prośba o zamykanie drzwi kościoła. Dzię-
kujemy za trud palenia w piecach centralnego ogrzewania w obiektach parafialnych. 
 
Bóg zapłać za wszelkie składane ofiary i wykonane prace. Bóg zapłać za wymianę 
opon w Busie oraz wszelkie naprawy. Bóg zapłać za jesienne porządki przy kościele, za 
wymianę Ŝarówek. Dziękuję pani dyrektor szkoły za udostępnienie hali dla ministran-
tów. 
 

Chryste króluj, Chryste zwycięŜaj ! 
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