
Porządek Nabożeństw 

od 25.10. do 01.11.2015 r. 

 

Niedziela 25.10. Kiermasz 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Ludwika Miksa, ++ jego rodziców oraz ++ z pokr. (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Bożej Op. przez wst. MB Różańcowej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosła-

wieństwo  dla Anny i Grzegorza z ok. 10 r. ślubu 

17:15 Różaniec 

18:00 Za + żonę Teresę w 3 r. śm. oraz ++ z obu stron 

 

Poniedziałek 26.10. 

17:30 Różaniec 

18:00 Za + Florentynę Adamczyk, + Jana Wodarczyk - zam. od sąsiadów 

 

Wtorek 27.10.  

17:30 Różaniec 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prosba za wst. NMP o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie z ok. 60 r. urodzin 

 

Środa 28.10. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 

17:00 1. Za + Andrzeja Ploch - zam. od sąsiadów 

 2. Za + Ludwika Miksa w miesiąc po śm. 

17:30 Różaniec 

 

Czwartek 29.10.  

  7:00 Za + Elżbietę Wacławek w miesiąc po śm. 

13:00 Msza św. i ślub Beata Biesiada i Wojciech Musiał 

17:30 Różaniec 

18:00 Za + ciocię Marię Ziaja w r. śmierci., ++ rodziców Gertrudę i Jana Wojsa, Emanuela i Gertrudę Lebioda, 

++ rodzeństwo, szwagrów, szwagierki, siostrzenicę, bratanka, ++ z rodziny Lebioda i Wojsa 

 

Piątek 30.10. 

  7:00 Za + Annę Konieczny w miesiąc po śm. 

17:30 Różaniec 

18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie i rodzinie 

syna 

 

Sobota 31.10. 

  8:00 1. Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie z ok. 70 r. urodzin  

i o Boże  błogosławieństwo w rodzinie 

 2. Za ++ męża i ojca Henryka, rodziców Helenę i Józefa, siostrę Krystynę, teściów Marię i Czesława,  

++ z pokr. oraz wszystkie dusze bliskie wybawienia 

————————–—–——–————————————–——–—————— 

17:30 Różaniec 

18:00 Za + brata Piotra oraz ++ rodziców 

 

Niedziela 01.11. Wszystkich świętych 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + męża i ojca Joachima Garcorz, ojca Wilhelma, teścia Józefa oraz ++ z pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ rodziców Krystynę i Ernesta, + brata Norberta, ++ z pokr. oraz wszystkie dusze bliskie wybawie-

nia 

14:00 Nabożeństwo za zmarłych i procesja 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

43(1140) 25.10. – 01.11.2015 
 

Refleksja  

„Jezus przemówił do Bartymeusza: Co chcesz, abym ci uczynił?  

Powiedział Mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: 

Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. 

Co urasta do rangi najbardziej pożądanej „cnoty” XXI wieku? Szcze-

rość? Uczciwość? Pracowitość? Gdy rozejrzymy się wokół, to widzi-

my, że wielu ceni zaradność. To cecha, która pozwala dostosować się 

do przeróżnych okoliczności. Bez względu na to, ile zarabiasz i gdzie 

pracujesz, będąc zaradnym nie przestraszysz się żadnej okoliczności. 

Mało tego. Okażesz się „pełnosprytnym” pogromcą codzienności.  

Z drugiej strony, czy nie byliśmy świadkami niechęci, albo wręcz po-

gardy wobec osób, które bezradnie rozkładają ręce? Czy, tu i ówdzie 

powszechne, osądzanie innych w kategoriach zawinionej biedy i dobro-

wolnego trwania w patologii, nie są dowodem na swoisty kult sukcesu? 

A może wcale nie chodzi o tę zaradność? Może bywa ona czasem  

o wiele bardziej zagrożeniem dla nas samych, niż pewnym atutem? 

Współczesna forma zaradności może nas popchnąć w pułapkę przeży-

wania codzienności z nieznośną świadomością, że oto teraz od nas 

wszystko zależy. Zaradny człowiek może w pewnym momencie od-

kryć, że jest jak ewangeliczny Bartymeusz. Tyle, że dokucza mu nie 

ślepota fizyczna, ale duchowa. Będąc zaradnym, nie potrafi zobaczyć 

subtelnego działania Boga. Nie widzi Jego Opatrzności, ani tym bar-

dziej planu, który Bóg chce realizować. 

Wołajmy dzisiaj, tak jak ewangeliczny ślepiec: „Rabbuni, abym przej-

rzał!”. 

 

Sentecja tygodnia: św. Augustyn - Cierpliwość jest towarzyszką mądro-

ści  

 



Uśmiech o świcie 

Na jednej z wysp położonych na Oceanie Spokojnym żył pewien sta-

rzec, który mimo ogromu cierpienia miał oczy ciągle błyszczące  

i uśmiechnięte. Jego ciało było obolałe, lecz on nie poddawał się rozpa-

czy, cieszył się życiem, a do innych trędowatych odnosił się życzliwie  

i serdecznie. 

Zaciekawiony tym prawdziwym cudem życia w piekle leprozorium, pe-

wien podróżnik zapragnął wyjaśnić przyczyny owego niezwykłego zja-

wiska: cóż takiego mogłoby obdarzyć cierpiącego staruszka taką rado-

ścią życia? 

Zaczął go dyskretnie obserwować. Odkrył, że codziennie o brzasku sta-

ry mężczyzna z trudem posuwał się do ogrodzenia leprozorium, siadał 

zawsze w tym samym miejscu i rozpoczynał oczekiwanie. 

Nie czekał jednak na piękne widoki słońca wschodzącego nad wodami 

Pacyfiku. Siedział tak długo, aż z drugiej strony ogrodzenia pojawiała 

się kobieta, równie stara jak on, o twarzy pokrytej siatką cieniutkich 

zmarszczek i oczach pełnych pogody i spokoju. 

Kobieta nic nie mówiła, uśmiechała się tylko nieśmiało, lecz z odda-

niem. Na ten widok twarz mężczyzny rozjaśniała się i on także radośnie 

się uśmiechał. Ta rozmowa bez słów nigdy nie trwała długo - po kilku 

minutach starzec podnosił się i odchodził w stronę baraków. Tak było 

każdego ranka: coś w rodzaju codziennej komunii. Trędowaty człowiek, 

pożywiony i umocniony tym uśmiechem, był w stanie znosić cierpienia 

kolejnego dnia i dotrwać do nowego spotkania z uśmiechniętą kobietą. 

Gdy podróżnik zagadnął go o to, staruszek odparł: 

- To moja żona.  

Po chwili ciszy dodał: 

- Zanim tutaj przyszedłem, ona mnie leczyła, w tajemnicy przed wszyst-

kimi, czym tylko mogła. Pewien czarownik dał jej jakąś maść, którą co-

dziennie smarowała mi twarz. Zagoiła się jednak tylko część policzka, 

gdzie mogła składać swój pocałunek... Kiedy wszelkie starania okazały 

się beznadziejne, wtedy mnie zabrano i przyprowadzono tutaj. Ona po-

dążyła za mną. Kiedy widzę ją każdego dnia, wiem, że żyję tylko dzięki 

niej i jedynie dla niej. 

 

Dziś Kiermasz. Kolekta przeznaczona jest na opał do obiektów parafialnych.  

O 17:15 Różaniec. Będzie można zabrać kartki na wypominki. 

——–————–—–—–———–———————————————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy Różaniec. 

——–————–—–—–———–———————————————— 

W przyszłą niedzielę Wszystkich Świętych. Nie będzie Mszy o 18:00. Nabożeń-

stwo i procesja na cmentarz o 14:00. Kolekta na cele diecezji i seminarium.  

——–————–—–—–———–———————————————— 

Kancelaria czynna po Mszach św.  

——–————–—–—–———–———————————————— 
Zapraszamy do udziału w Nabożeństwach Różańcowych. 

——–————–—–—–———–———————————————— 

Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy, wykonane prace.  

——–————–—–—–———–———————————————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

——–————–—–—–———–———————————————— 

Okazja do spowiedzi: 

Dzieci w środę od 16:00 do 17:00 

Młodzież i dorośli: 

 w piątek od 16:00 do 18:00 

 w sobotę od 10:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00 

——–————–—–—–———–———————————————— 

Zapowiedzi przedślubne: 3. Iwona Domagała zam. Kotlarnia i Tomasz Sandor-

ski zam. Kolonowskie. 

——–————–—–—–———–———————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życze-

nia. 

——–————–—–—–———–———————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Opolskiej: Grażynę Hornik, 

Małgorzatę Krupka, Karolinę Ochwatowską, Annę Dreja. Bóg zapłać! 

——–————–—–—–———–———————————————— 

Na wesoło: 

Grupa myszy ucieka od kota. W pewnym momencie jedna z myszy zaszczekała, 

a kot uciekł. Pogromczyni odwraca się do reszty:  

- Widzicie jak dobrze znać język obcy?!?  

 

Pani pyta dzieci na lekcji: 

- Jak się nazywa grecki bóg czystości?  

- Domestos  

 

Pięknego i Błogosławionego tygodnia! 

43/2015 


