
Porządek Nabożeństw 

od 08.11. do 15.11.2015 r. 

 

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. ślu-

bu 

 

Poniedziałek 09.11. Rocznica pośw. Bazyliki na Lateranie, św. 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. w int. rodziny Edwarda Obst oraz  

++ z pokr. 

 

Wtorek 10.11. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora, wsp. 

17:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski i bł. z prośbą o Bożą opiekę i zdro-

wie z ok. 70 r. ur. Elżbiety Lebioda 

 

Środa 11.11. św. Marcina, biskupa, wsp. 

08:00 Za + Eryka Walaszek w r. śm., teściów Jana i Gertrudę, o. Krystiana, 2 szwagrów, ++ z pokr. 

Walaszek i Szaton 

 

Czwartek 12.11. św. Jozafata, biskupa i męczennika 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za + ojca Pawła Leja w r. ur., + matkę Elżbietę  

 

Piątek 13.11. św. pierwszych męczenników, wsp. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża i ojca Karola Pawlik, rodziców Krystynę i Franciszka, 

teściów Karolinę i Ignacego, ++ z rodzin Pawlik i Gawlik 

18:00 Za + żonę Sylwię Hajduk w miesiąc po śm. (Msza św. młodzieżowa) 

 

Sobota 14.11. bł. Marii Luizy Merkert, wsp 

  8:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę  

i zdrowie o dary Ducha św. z ok. 18 r. ur. córki Mileny 

————————–—–——–————————————–——–—————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 W int. myśliwych z Koła Kolonowskie 

 

Niedziela 15.11. XXXIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + męża i ojca Bogusława Kruk w 10 r. śm., rodziców, teściów, bratową, szwagra, szwa-

gierkę, ++ z pokr. Kruk i Smieskol 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Jadwigę Wiśniewską - zam. od sąsiadów 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 Za + Ludwika Miksa - zam. od sąsiadów 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

45(1142) 08.11. – 15.11.2015 
 

Refleksja 

„Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych 

szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i za-

szczytne miejsca na ucztach”. 

Dlaczego Jezus jest tak surowy wobec tych skłonności, które bardziej są śmiesz-

ne niż złe? Odpowiedzią jest cała Ewangelia: Jezus jest prawdą, a próżność pro-

wadzi nas do pozoru życia. „Zastanawiałam się kiedyś — pisze św. Teresa  

z Avili — dlaczego nasz Pan tak bardzo ceni pokorę. Pomyślałam, że jest tak 

dlatego, iż Bóg jest najwyższą prawdą, a pokora jest niczym innym, jak chodze-

niem w prawdzie”. 

A zatem pokora jest piękna? Z pewnością. Ale my jej nie lubimy! Nie lubimy 

fałszywej pokory. Ona jest brzydka. Właśnie z powodu tego nadużycia, w dzi-

siejszej epoce brutalnej szczerości pokora zaczęła budzić niechęć. Zarzuca się 

jej skrzywienie postawy i obłudny ton. Kto z nas nie czuł się rozdrażniony, sły-

sząc opinie wygłaszane „moim skromnym zdaniem”, które bynajmniej nie jest 

skromne? 

Jak zatem zareagować wobec Jezusa, który mówi nam, że pokora jest właśnie 

Jego prawdziwym znakiem rozpoznawczym: „Jestem cichy i pokorny ser-

cem” (Mt 11,29). Do jakiej skromności — z pewnością bardzo czystej i pięknej 

— zachęca nas Jezus? 

Do skromności, która wypływa z samej głębi naszego serca, a która nie jest tą 

grą pozorów, o której Gandhi mówił: „Uprawiać pokorę, to uprawiać obłudę”. 

Jezus, przestrzegając nas przed próżnością, zwraca także uwagę, abyśmy wy-

strzegali się obłudy. Nie chodzi o to, żeby udawać skromnego, ale żeby być 

skromnym. 

Osiągnąć to można jedynie trwając przed nieskończonością Boga. Najpiękniej-

szy poryw naszej pokory wyśpiewujemy w niedzielnym Gloria: „Dziękujemy 

Ci za Twoją niezmierzoną chwałę, jesteśmy szczęśliwi, ponieważ jesteś wielki”.  

 

Sentecja tygodnia: Dante - Jest taka iskra, co w skromności swej, mądrością 

duszę zalewa 

 



Opowiadanie: 

Zegar misjonarza 

Przed laty pewien misjonarz pracujący na brazylijskiej prowincji 

wrócił do USA na urlop. Tam natknął się na piękny zegar sło-

neczny i przyszedł mu do głowy pewien pomysł.  

- Ten zegar to świetny prezent dla mojej trzódki z Amazonii – 

pomyślał - Mogę go wykorzystać, by nauczyć ich określania, któ-

ra jest godzina 

Kupił więc zegar, starannie zapakował i zabrał do Brazylii. Gdy 

naczelnik wioski zobaczył przyrząd, nalegał, by umieścić go  

w samym środku wsi. 

Mieszkańcy wioski byli poruszeni widokiem zegara. Nigdy 

wcześniej nie widzieli nic równie pięknego. Ich entuzjazm wzrósł 

jeszcze, gdy dowiedzieli się, jak to działa. Misjonarz był zachwy-

cony takim przyjęciem daru. Dlatego zupełnie nie spodziewał się 

tego, co nastąpiło kilka dni później. Mieszkańcy wioski wspólnie 

wznieśli dach nad zegarem, by chronić go przed deszczem i słoń-

cem. 

——–————–—–—–———–————————————————–—— 

Na wesoło: 

Pani się pyta Jasia:  

- Jak podzielić osiem jabłek na pięć osób?  

Jasiu:  

- Najlepiej ugotować kompot  

 

Ania zwierza się przyjaciółce:  

- I na koniec dał mi pąk czerwonej róży i powiedział, że wróci, 

jak tylko kwiat rozkwitnie.  

- To bardzo romantyczne!  

- Nie do końca. Róża była z plastiku.  

Dziś Odpust w Staniszczach Wlk. Kolekta na pomoc  

Kościołowi. Ostatnie Nabożeństwo Różańcowe o 17:15 

—–————–—–————————–——————— 

W poniedziałek święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Late-

rańskiej.  

—–————–—–————————–——————— 

W wtorek 10.11 spotkanie z św. Marcinem. Początek  

o 16:00 przed Kościołem. Zachęcamy do złożenia „Daru 

materialnego” na rzecz Misji. Zapraszamy wszystkie dzie-

ci. 

—–————–—–————————–——————— 

W środę nie ma Mszy św. szkolnej. 

—–————–—–————————–——————— 

W piątek Msza św. młodzieżowa o 18:00. 

—–————–—–————————–——————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na organizację ŚDM. 

—–————–—–————————–——————— 

Kancelaria czynna po Mszach św.  

—–————–—–————————–——————— 

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

prace.  

—–————–—–————————–——————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

—–————–—–————————–——————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak naj-

serdeczniejsze życzenia. 

—–————–—–————————–——————— 

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

Gabrielę Zientek, Marię Drzyzga, Annę Drzyzga i Krystynę 

Czupała. Bóg zapłać! 

 

Pięknego i Błogosławionego tygodnia! 

45/2015 


