
Porządek NaboŜeństw 
od 18.09. do 25.09.2011 r. 

Niedziela  18.09.  XXV zwykła 
  7:30  Für + Mutter ElŜbieta Leja anlässlich des Todestages u. + Vater Paweł Leja 
10:00  Za + Ŝonę i matkę Annę Romańczuk w miesiąc po śmierci 
17:15  Nieszpory niedzielne 
18:00  Za+ Ŝonę, matkę i babcię Brygidę Bernais w 3 r. śmierci 
 
Poniedziałek  19.09.  
18:00  Do Op. BoŜej z podz. za otrzymane łaski, w szczególności za łaskę zdrowia, z ok. 

45 r. ślubu oraz o zdrowie i błog. BoŜe w rodzinie i w rodzinach dzieci 
 
Wtorek  20.09.  św. męczenników Andrzeja i towarzyszy, wsp. 
18:00  Za + matkę Anastazję Steinert w I rocznicę śmierci 
 
Środa  21.09.  św. Mateusza Ap. i Ew., św. 
17:00  Za + rodziców, teściów, 2 siostry, 4 braci oraz ++ z pokr. 
 
Czwartek  22.09.   
12.00  Msza św. ślubna Moniki Han i Adriana Ziaja 
18:00  Za + ojca Józefa Konieczny w r. śmierci, teściów Józefa i Hildegardę Bogdoł, 

oraz ++ z pokr. 
 
Piątek  23.09.  św. o. Pio, wsp. 
17:30  RóŜaniec za młode pokolenie 
18:00  Za + męŜa i ojca Konrada Dyla w 8 r. śmierci, matkę ElŜbietę i Mikołaja Dyllong, 

Jana Dworczak, Alojzego Meka, Alojzego Leja, Waltra, Gotfrieda oraz ++ z pokr. 
z obu stron 

 
Sobota  24.09.   
  8:00  Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosł. BoŜe na dalsze lata 

w rocznicę urodzin oraz za ++ rodziców 
13.00  Przez wstaw. Niepokalanego Serca Maryi z podz. za otrzymane łaski, z prośbą 

o dalsze, błogosł. BoŜe i zdrowie na dalsze lata z ok. 25 r. ślubu Lidii i Krzysztofa 
Leja 

 
 
17:30  NaboŜeństwo Maryjne 
18:00  Za ++ rodziców Gertrudę i Jana Walaszek, teściów Waleskę i Franciszka Czupa-

ła, braci Eryka i Józefa, o. Krystiana oraz ++ z pokr. Walaszek, Ozimek, Czupała 
 
Niedziela  25.09.  XXVI zwykła 
  7:30  Zur Gottes Vorsehung durch die Fürbitte von Maria Hilf als Dank für erhaltene 

Gnaden u. der Bitte um weiteren Schutz u. Gesundheit anlässlich des 73. Ge-
burtstages u. um Gottes Segen in den Familien der Kinder 

10:00  Do BoŜej Op. przez wstaw. NMP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
BoŜe błog. dla Anny i Marcina z ok. 1 r. ślubu 

17:15  Nieszpory niedzielne 
18:00  Do Op. BoŜej przez wstaw. Niepokalanego Serca Maryi i św. o. Pio o łaskę zdro-

wia i bł. BoŜe dla ojca z ok. ur. 

Nasza Kolonowska 

Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

38(929) 18.09.2011 – 25.09.2011 

 
RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ 

 
„Przyjacielu, nie krzywdzę ciebie. Czy nie umówiłeś się ze mną 

o denara? Weź swoje i odejdź. (…)  
Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? 

 
 Tematem przypowieści, którą usły-
szeliśmy dziś w Ewangelii, jest boska spra-
wiedliwość i dobroć. Z jednej strony robot-
nicy pracujący cały dzień słusznie się zbun-
towali – zgodnie z ludzkim rozumieniem 
sprawiedliwości ktoś, kto pracował cały 
dzień, powinien dostać więcej pieniędzy 
niŜ człowiek, który na pracy spędził tylko 
jedną godzinę. Gospodarz nie krzywdzi 
jednak robotników, którzy najwięcej praco-
wali – umówił się z nimi o denara i tyle im 
wypłaca. Jak się okazuje, sprawiedliwość, 
jaką kieruje się Bóg, okazuje się niepojęta 
dla człowieka. Bóg, jak gospodarz tej win-
nicy, kieruje się przede wszystkim pragnieniem czynienia dobra, 
uszczęśliwiania jak największej ilości ludzi.  
 Przypowieść o robotnikach w winnicy moŜna odnieść do sytuacji, 
kiedy ktoś z naszego otoczenia doświadcza dobroci innych, bezintere-
sownej pomocy, niespodziewanego sukcesu. MoŜe wtedy zrodzić się 
w nas pytanie: dlaczego on, a nie ja? Jezus przestrzega przed taką za-
zdrością. Miłość Boga, Jego dary nie są czymś, na co moŜna sobie za-
słuŜyć dobrymi uczynkami czy jakąkolwiek inną pracą. Bóg chce dawać 
ludziom więcej, niŜ oni na to zasługują – tak jak robotnikom pracują-
cym tylko godzinę zapłacił jak za cały dzień pracy. Nie powinniśmy 
zazdrościć innym BoŜych łask, ale cieszyć się, gdy spotyka ich dobro…  



Skarb 
 

Ojciec rodziny nawoskował samochód, a teraz pieczołowicie polerował 
lakier, by nadać mu właściwy połysk. 

Pomagał mu w tym jedenastoletni syn, czyszcząc szmatką zderzaki. 
„Widzisz, mój synu” – mówił z powagą ojciec – „ten samochód to praw-

dziwy rodzinny skarb. Musimy traktować go delikatnie, z uwagą i poświęcać 
mu czas”. 

 – „Oczywiście, tatusiu!” 
 – „Dobry z ciebie chłopak.” 
Po chwili ciszy: 
– „A czy ja nie jestem skarbem rodziny?” – wyszeptało cicho dziecko. 
 
Jaki jest twój rodzinny skarb? 
Jeden z moich przyjaciół ma syna, który fanatycznie kocha koszykówkę. 

Mój przyjaciel nigdy się tym sportem nie interesował. Jednego roku poświęcił 
wakacje, aby pojechać z synem i obejrzeć wszystkie spotkania reprezentacji na 
europejskim turnieju koszykówki. Pomijając fakt, Ŝe zajęło to ponad trzy tygo-
dnie, czyli całe wakacje, to na dodatek dość duŜo kosztowało. 

Gdy powrócili, zapytałem przyjaciela: 
Czy ty naprawdę tak bardzo lubisz piłkę koszykową? 
Nie, nie cierpię koszykówki – odparł. – Ale za to bardzo kocham 

mojego syna. 
 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 
 Kim są wierni w Kościele? 
Wiernymi są ci, którzy przez chrzest wszczepieni w Chry-stusa, zostali 

ukonstytuowani Ludem BoŜym. Stawszy się z tej racji, zgodnie z własną pozy-
cją kaŜdego, uczestnikami kapłań-skiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystu-
sa, są powołani do wypełnienia powołania, jakie Bóg powierzył Kościołowi w 
świe-cie. Istnieje między nimi prawdziwa równość w ich godności dzieci Bo-
Ŝych. 

 
Dlaczego Chrystus ustanowił hierarchię w Kościele? 
Celem pasterzowania w Jego imieniu Ludowi BoŜemu, Chrystus ustano-

wił w swoim Kościele hierarchię i wyposaŜył ją w świętą władzę. Tworzą ją 
święci szafarze: biskupi, prezbiterzy, diakoni. Dzięki sakramentowi kapłań-
stwa biskupi i prezbiterzy działają, w wykonywaniu swej posługi, w imieniu i 
w osobie Chrystusa Głowy; diakoni słuŜą Ludowi BoŜemu poprzez dia-konię 
(słuŜbę) słowu, liturgii i miłości. 

Bóg zapłać za modlitwy zanoszone w intencji naszej parafii i za wszelkie ofiary. 
Bóg zapałać za czynione dobro dla naszej wspólnoty i świątyni. Dziękuję za 
wspólną modlitwę na naboŜeństwie fatimskim oraz młodzieŜy za wyjazd do Zam-
ku i modlitwę w intencji młodego pokolenia. Bóg zapłać za prace wykonane na 
naszym cmentarzu, przycięcie krzewów, wywóz gałęzi. Bóg zapłać za odnowienie 
stojaków pod choinki. 
 
Dzisiaj obchodzimy XXVI niedziel ę zwykłą. Kolekta przeznaczona jest na cele 
naszej parafii. Nieszpory o godz. 17.15. Zapraszam! 
 
W środę Msza św. szkolna o godz. 17.00.  
W piątek o 18.00 Msza św. dla młodzieŜy. Podczas Mszy św. kandydaci do 
Bierzmowania złoŜą swoją Deklarację Kandydata. Po Mszy św. spotkanie kandy-
datów do Bierzmowania. 
 
W środę na Mszy św. szkolnej kanoniczne wprowadzenie na urząd proboszcza 
ks. Piotra Bekierza. 
 
W piątek o godz. 16.30 w salce spotkanie dzieci przygotowujących się do I Ko-
munii św. 
 
W sobotę w Zamku dekanalne spotkanie ministrantów. Msza św. o godz. 
11.00. Następnie gry i zabawy. 
 

Stan wpłat na remont dachu klasztoru - na dzień 31.08.2011 r. 
liczba deklaracji: 208 
kwota zadeklarowana: 62.382,18 zł 
gotówka wpłacona: 40.087,18 zł    Bóg zapłać! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Łucji Gepert, 
p. Heinzowi Wonschik i p. Jadwidze Bereziuk składamy jak najserdecz-
niejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Ks. Czerwionki: Zdzisławę 
Kordeczko, Gabrielę Przybył, Kornelię Sowa i Violettę Piotrowską. Bóg zapłać! 
 
Na stoliku z gazetami znajdują się egzemplarze Pisma Świętego, Nowego Testa-
mentu. Pismo Święte nie jest do kupienia. MoŜna zabrać do ławki rozwaŜać i zo-
stawić na miejscu. 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 
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