
Porządek Nabożeństw 

od 01.11. do 08.11.2015 r. 

 

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 wyba-

wienia 

14:00 Nabożeństwo za zmarłych i procesja 

 

Poniedziałek 02.11. Wiernych zmarłych, wsp. 

  8:00 Za ++ Ernesta i Hildegardę, rodziców, brata, teściów, 3 szwagierki i 3 szwagrów 

10:00 Za + męża i ojca Huberta, ++ siostrę, 2 szwagierki, 3 szwagrów i ++ z obu stron 

17:15 Różaniec 

18:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą za wst. NMP o dalszą Bożą opiekę i zdrowie z ok. 89 r. urodzin 

ojca i dziadka 

 

Wtorek 03.11.  

17:30 Różaniec 

18:00 Za ++ Renatę Skornia, Elżbietę Wacławek, Annę Konieczna i Gertrudę Machnik - zam. od Róż Ró-

żańcowych 

 

Środa 04.11. św. Karola Boromeusza, biskupa, wsp. 

17:00 Za ++ z rodzin Leszczyk, Anderwald, Koj i Spałek 

17:30 Różaniec 

 

Czwartek 05.11.  

17:00 Godzina św. i Różaniec 

18:00 Za + męża i ojca Ernesta, matkę Gertrudę, brata Ernesta, bratanka Jana, kuzynkę Irenę oraz ++ z 

pokr. 

 

Piątek 06.11. 

17:30 Różaniec 

18:00 Za + ks. Huberta Mańczyk, ++ rodziców Elżbietę i Zygfryda, syna Pawła, ++ z pokr. oraz wszystkie 

dusze bliskie wybawienia 

 

Sobota 07.11. 

  8:00 Za + siostrę Annę w r. śm., ++ rodziców Marię i Franciszka, brata Joachima, szwagra Alojza oraz ++ 

z pokr. 

15:00 Msza św. za roczne dzieci i Chrzest 

————————–—–——–————————————–——–—————— 

17:30 Różaniec 

18:00 Z podz. za dotychczasową opiekę Bożą, o dary Ducha św. i Boże bł. dla syna Pawła z ok. 18 r. uro-

dzin 

 

Niedziela 08.11. XXXII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + ojca Antoniego w 20 r. śm, matkę Agnieszkę Gomoła, siostrę Annę Romańczuk, brata Andrzeja 

Gomoła, dziadków z obu stron, rodziców, chrzestnych  i ++ z pokr Gomoła, Giza i Kocwender 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie 

dla Anny i Franciszka z ok. 50 r. ślubu 

17:15 Różaniec 

18:00 Z podz. i prośbą w int. Heleny z ok. urodzin oraz opiekę dla całej rodziny i dzieci z ok. r. ślubu 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Refleksja  

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać 

będą”. 

Zdyskredytowana naiwność – takie skojarzenie przychodzi na 

myśl współczesnego człowieka, gdy słyszy Jezusowe 

„Kazanie na Górze”. Dlaczego zdyskredytowana? Bo nie da-

jąca gwarancji, ani nawet przeczucia, że doprowadzi do suk-

cesu. Należałoby raczej być bezwzględnym w określeniu wła-

snego interesu oraz zdeterminowanym w zdobyciu tego, co 

zaplanowane, niż „niebezpiecznie” uczciwym i pokornym, jak 

naucza Ewangelia. 

Zamiast opierać się na mniej lub bardziej zasadnych intu-

icjach, sięgnijmy do nauczania papieża Franciszka: „W kultu-

rze żydowskiej serce jest ośrodkiem uczuć, myśli i intencji 

osoby ludzkiej. Jeśli Biblia nas uczy, że Bóg nie patrzy na to, 

co widoczne dla oczu, ale na serce (por. 1 Sm 16, 7), to możemy również powie-

dzieć, że właśnie dzięki naszemu sercu możemy zobaczyć Boga. Dzieje się tak 

dlatego, że serce wyraża istotę ludzką w jej całości oraz jedności ciała i duszy,  

z jej zdolnością do kochania i bycia kochaną”. 

Słowo Boże zachęca nas do spojrzenia zupełnie innego, niż świat, w którym ciągle 

naszym punktem odniesienia będzie drugi człowiek i to nie w kategorii bliźniego, 

ale rywala. Bóg daje serce, pełne pięknych oczekiwań i pragnień, zdolne do miło-

ści, także tej najbardziej radykalnej. Tu znów warto sięgnąć do Franciszka: „O ile 

potrzebna jest zdrowa troska o ochronę stworzenia, o czyste powietrze, wodę  

i żywność, to tym bardziej musimy strzec czystości tego, co mamy najcenniejsze-

go: naszych serc i naszych relacji. Ta «ludzka ekologia» pomoże nam oddychać 

czystym powietrzem, pochodzącym z rzeczy pięknych, z prawdziwej miłości, ze 

świętości”.  

 

Sentecja tygodnia: Papież Franciszek - Nie możemy uważać siebie za osoby na-

prawdę miłujące, jeśli wykluczamy z naszych zainteresowań jakąś część rzeczywi-

stości  

 



W listopadzie następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie ró-

żańcowej: 

 01.11 Róża 11 p. Krystyna Swoboda 

 08.11 Róża 12 p. Manfred Ullmann 

 15.11 Róża 1 p. Teresa Obst 

 22.11 Róża 2 p. Anna Bock 

 29.11 Róża 3 p. Katarzyna Budnik 

——–————–—–—–———–———————————————— 

PAPIESKA INTECJA OGÓLNA 

Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystki-

mi, również z tymi, którzy mają inne niż my przekonania. 

 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 

Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć 

im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję. 

——–————–—–—–———–———————————————— 

Opowiadanie: 

Wymówki 

Pewna kobieta w średnim wieku udała się do odległego klasztoru na pierw-

sze od wielu lat rekolekcje. Gdy przybyła do domu dla klasztornych gości, 

podszedł do niej jeden z mnichów i niespodziewanie zapytał: 

- Dlaczego nie? 

To pierwsze, co powiedział - opowiadała potem kobieta. Nigdy mnie wcze-

śniej nie widział. Nie odezwałam się nawet słowem. Dlaczego nie? - zapy-

tał. Wiedziałam, że tu mnie zagiął. W końcu to on prowadził te rekolekcje. 

Zaczęłam się usprawiedliwiać: 

- To długa podróż... jestem zmęczona... dzieci... ludzie, z którymi muszę 

pracować... brak czasu... chyba już takie mam usposobienie. 

Mnich zdjął ze ściany długi miecz i wręczył kobiecie. 

- Tym mieczem możesz przeciąć wszelkie bariery. Wzięła broń i wymknęła 

się bez słowa. 

Sama w pokoju usiadła i przyglądała się mieczowi. Wiedziała, że mnich 

mówił prawdę. Ale nazajutrz oddała miecz. Wymamrotała: 

- Jak miałabym żyć bez tych wymówek  

 

Dziś Wszystkich Świętych. Kolekta na cele diecezji i seminarium. Nie będzie 

Mszy o 18:00. Nabożeństwo i procesja na cmentarz o 14:00 

——–————–—–—–———–———————————————— 

W poniedziałek wspomnienie Wszystkich Zmarłych. Msze św. o 8:00,  

10:00 i 18:00 

——–————–—–—–———–———————————————— 

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

I Komunii św. w salce o 16:15. 

——–————–—–—–———–———————————————— 

I czwartek miesiąca, Godzina św. o 17:00 

——–————–—–—–———–———————————————— 

I piątek miesiąca, Różaniec o 17:30 i Msza św. o 18:00 

——–————–—–—–———–———————————————— 

W przyszłą niedzielę odpust w Staniszczach Wlk. Kolekta na pomoc Kościołowi.  

——–————–—–—–———–———————————————— 

Kancelaria czynna po Mszach św.  

——–————–—–—–———–———————————————— 

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

wyniosła 4 674 zł i 32€. 

——–————–—–—–———–———————————————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

——–————–—–—–———–———————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Edmundowi Mocny 

składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

——–————–—–—–———–———————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Opolskiej: Iwonę Wieczorek, 

Gabrielę Brzezina, Ewę Dzikowską i Joannę Lewandowski. Bóg zapłać! 

——–————–—–—–———–———————————————— 

Na wesoło: 

- Prosiaczku, Prosiaczku! - woła Kubuś Puchatek - Krzyś dał nam dziesięć baryłek 

miodu do podziału. To na każdego będzie po osiem.  

- Ależ Puchatku - mówi Prosiaczek - dziesięć baryłek na dwóch, to będzie po pięć, 

nie po osiem.  

- Ja tam nie wiem, ja swoje zjadłem!  

 

Jasiu oświadcza tacie:  

- Tato! Ja już umiem pisać.  

- Świetnie synku! Co napisałeś?  

- Skąd mam wiedzieć jak nie umiem czytać? 

 

Pięknego i Błogosławionego tygodnia! 

44/2015 


