
Porządek Nabożeństw 

od 08.09. do 15.09.2013 r. 

 

Niedziela 08.09.  XXIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für die lebenden u. ++ Mitglieder der Rosenkranzfamilie 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Dożynki 

12:00 Do Bożej Op. za wst MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże, opiekę,  

zdrowie z ok. 50 r. urodzin 

17:15 Nieszpory 

18:00 Z podziękowaniem za dar pielgrzymowania i prośba o Bożą opiekę w rodzinie 

 

Poniedziałek 09.09. 

  7:00 Za + Georg Klapczynski 1 r. śmierci 

 

Wtorek  10.09. 

16:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie dla Urszuli Żurek z ok. 

80 r. urodzin 

18:00 Za + męża i ojca Marcina w 8 r. śmierci, ++ ojca Jana, teścia Gerharda, braci Franciszka  

i Edwarda, dziadków i pokr. 

 

Środa  11.09. 

11:00 Msza i ślub Monika Smandzich i Dawid Jainta 

17:00 Do Bożej Op. przez wst. MB z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. opiekę,  

zdrowie dla Anny i Michała 

 

Czwartek  12.09. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za żyjących o Boże bł. i opiekę i ++ o wieczne zbawienie z rodzin Grabowski i Ploch 

 

Piątek  13.09. św. Jana Chryzostoma, biskupa, doktora, wsp. 

18:00 Za + męża i ojca Ewalda z ok. urodzin, ++ rodziców, teściów i ++ z rodziny 

18:45 Nabożeństwo fatimskie 

 

Sobota  14.09. święto Podwyższenia Krzyża Św. 

  8:00 Za ++ męża Józefa, rodziców Julię i Józefa, zięcia Bernarda, teściów Martę i Jana, szwagra 

Franciszka i ++ pokr. 

13:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże bł. w rodzinie z ok. 25 r. ślubu 

Marii i Huberta 

15:00 O Boże bł. opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Tomasza Bogdoł, o bł. Boże w rodzi-

nie 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Do Bożej Op. za wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie 

Grażyny i Daniela 

 

Niedziela 15.09.  XXIV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für ++ Mutter Elżbieta Leja u. Vater Paweł  ++ aus der Verwandtschaft 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + męża Józefa z ok.. ur., rodziców Martę i Wilhelma, trzech braci, dwie bratowe,  

szwagra, teściów Jadwigę i Pawła oraz za ++ z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za + Józefę - zam. od rodziny Szymalskich 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Któż poznał twój zamysł, gdybyś nie dał mądrości 

Mądrość niekoniecznie jest 

związana z posiadaną wiedzą, 

czy też ze zdobytym wykształ-

ceniem. Bardzo dobrze by było, 

gdyby wiedza posiadana  

prowadziła do daru mądrości. 

Ale nie zawsze tak jest. Bo sami 

jesteśmy bardziej ograniczeni  

i poddani grzechowi, niż sobie to wyobrażamy. Spotkałem w swoim 

życiu wielu ludzi prostych, bez jakiegokolwiek wykształcenia, którzy 

byli naprawdę mądrzy. A myślę, że nie tylko ja takich ludzi spotyka-

łem. W Starym Testamencie występuje prośba skierowana przez  

Salomona do Boga o mądrość: "Racz więc dać Twemu słudze serce  

pełne rozsądku i rozróżniania dobra od zła.". Ta definicja mądrości 

jako rozróżniania między tym, co dobre, a tym, co złe, od tysięcy lat 

kształtuje człowieka wierzącego, zarówno Żyda, jak i chrześcijanina. 

Obyśmy tylko zawsze potrafili wybierać to, co jest dobre, a nie wybie-

rali tego, co jest złe. Warto też pamiętać, że przeciwstawieniem mądro-

ści jest głupota, a z tej naprawdę rzadko się spowiadamy. Dietrich 

Bonhoeffer, niemiecki ewangelicki męczennik, w swoich pismach  

więziennych napisał kiedyś: "Głupota jest bardziej niebezpiecznym 

wrogiem dobra niż przewrotność. Są ludzie nadzwyczaj bystrzy inte-

lektualnie będący głupcami i ludzie wielce intelektualnie ociężali,  

którzy są wszystkim innym, ale nie głupcami.". Warto o tym pamiętać  

i wziąć sobie te słowa jako przestrogę. Dlatego też módlmy się często 

bardzo osobiście o dar mądrości, abyśmy byli bliżej Boga i bardziej  

ludzi kochali. 

SENTENCJA TYGODNIA: Phil Bosmans: Nie wstąpisz do nieba, jeśli niebo 

nie wstąpi do Twojego serca.  



Modlitwa do Matki Bożej: 
Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nas ludzi -Módl się za nami. 

Wierzymy z całą gorliwością naszej wiary w Twoje tryumfalne wzięcie  

z duszą i ciałem do niebios, gdzie zostałaś ogłoszona Królową wszyst-

kich chórów anielskich i wszystkich zastępów świętych Łączymy się  

z Nimi, aby chwalić i błogosławić Pana, który Cię wywyższył ponad 

wszystkie czyste stworzenia, aby ofiarować Ci żar naszej pobożności  

i miłości. Wzrok Twój, który macierzyńsko pieścił pokorne i cierpiące 

człowieczeństwo Jezusa na ziemi, nasyca się w niebiosach widzeniem 

chwalebnego człowieczeństwa Mądrości Niestworzonej, radość Twej  

duszy w oglądaniu twarzą w twarz godnej uwielbienia Trójcy Przenaj-

świętszej porusza Serce Twe uszczęśliwiającą tkliwością a my, nędzni 

grzesznicy, my, którym ciało obniża lot duszy, błagamy Cię, abyś oczy-

ściła nasze zmysły, byśmy nauczyli się już tu na ziemi, kosztować Boga  

z cudów stworzenia. 

Dziewico z kwiatu nieśmiertelności, wybranko Boga, lilio czysta, 
korono z kwiatów najwyszukańszych, które na skronie nałożył  
sobie kapłan najwyższy Melchizedech - Módl się za nami 
Bukiecie wonny, ziół z lasów, z wysokich łąk, miso wybrana darów 
ogrodów i darów pól - Módl się za nami Limbo wyniosła, na  
stokach gór, potoku czysty, odbicie prawdy, pragnienie dobra  
z narodem Twoim solidarne - Módl się za nami Włodarko można, 
pól naszych i ściernisk płowych, zbożowych ról, pszeniczne kłosy 
dojrzały już, do śmierci pięknej, zamiany w chleb - Módl się za  
nami. Matko przeszyta boleści mieczem, wzniesiona ponad ziemski 
proch, wśród pyłu gwiazd, wśród blasku słońc, które pod stopy  
położył Ci Wszechmocny Pan - Módl się za nami 

—————————————————————————————— 

Rok Wiary 

Trwa już 10 miesięcy. Do zakończenia pozostało 3 miesiące. 

Zmienił ten Rok coś w Twoim Życiu ? 

Panie Jezu prosimy - przymnóż Nam wiary! 

W naszej gazetce jako pomoc do rozważania będą przez pozostałe  

niedziele Roku Wiary zamieszczane myśli papieża Franciszka. Dziś 

pierwsze myśli: 

* Możemy wędrować, ile chcemy, możemy budować wiele rzeczy, ale 

jeśli nie wyznajemy Jezusa Chrystusa, nie dzieje się dobrze. 

* Kiedy nie idziemy, zatrzymujemy się. Kiedy nie budujemy na kamie-

niach, co się dzieje? Dzieje się to samo, co zdarza się dzieciom budują-

cym na plaży zamki z piasku - wszystko się wali, jest nietrwałe. 

Dziś Przyszła niedziela XXIV zwykła. Kolekta na cele parafii. Msza św. o 10:00 to 

Dożynki - dziękczynienie. O 17:15 Nieszpory. 

—————————————————————————————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy w salce spotkanie rodziców dzieci, 

które w tym roku przystąpią do I spowiedzi i komunii św. 

—————————————————————————————— 

W piątek o 18:45 Nabożeństwo fatimskie. 

—————————————————————————————— 

W sobotę Podwyższenie Krzyża świętego. Odpust w Zameczku, suma o godzinie 

15:00. Do Maria Hilf (Zlate Hory) pielgrzymka narodów, 21 września. 

—————————————————————————————— 

Przyszła niedziela XXIV zwykła. Kolekta na cele parafii. 

—————————————————————————————— 

Sakrament pokuty przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna od poniedziałku do 

piątku po Mszach świętych. 

—————————————————————————————— 

Tak jak w roku ubiegłym, pragnę zaprosić poszczególne grupy parafii na „jesienne 

ognisko” do ogrodów parafii. W tym tygodniu o 19:00 ZAPRASZAM we wtorek 

zespół Caritas, w czwartek szafarzy i kierowców Busa. 

—————————————————————————————— 

25 września odbędzie się wyjazd do kościoła św. Piotra i Pawła w Opolu na mszę 

św. z modlitwą o uzdrowienie. 

—————————————————————————————— 

Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy i wykonane prace. Dziękujemy ks. Piotrowi,  

kapłanowi diecezji gliwickiej, za pomoc duszpasterską w naszej wspólnocie para-

fialnej. 

—————————————————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość, Pico, Stadt Gottes, Weite Welt 

—————————————————————————————— 

Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Waldemar Bock, zam. Kolonow-

skie i Mariola Popławska, zam. Grodziec (zap. II). Martin Kobiołka zam  

Dobrodzień i Monika Wons zam Kolonowskie (zap. II). 

—————————————————————————————— 

Po każdej Mszy św. w przyszłą niedzielę (15.09) będzie prowadzona przed kościo-

łem kwesta na leczenie ciężko chorego dziecka z naszej parafii. 

—————————————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Urszuli Żurek, p. Marii 

Kluba, p. Wandzie Pietrek oraz p. Hubertowi Świerczok składamy jak najser-

deczniejsze życzenia. 

—————————————————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. ks. Czerwionki: Halinę Klima-

szewską, Marię Poloczek, Monikę Jastrzembską i Ewę Żyłka. Bóg zapłać! 

 

Dziękujemy za chleb powszedni i eucharystyczny ! 

37/2013 


