
Porządek Nabożeństw 

od 18.09. do 25.09.2016 r. 

 

Niedziela 18.09. 25 zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ rodziców Krystynę i Wiktora, Elżbietę i Gerharda oraz pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę zdrowie dla 

Anny z ok 75 r. urodzin 

13:00 Msza św. Dożynkowa 

18:00 …………………... 

 

Poniedziałek 19.09. 

  7:00 Za ++ brata Krzysztofa w r. śmierci, bratową i rodziców. 

 

Wtorek 20.09. 

13:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę zdrowie dla 

Urszuli i Ewalda Ozimek w 50 r. ślubu 

19:00 W naszych intencjach 

 

Środa 21.09. św. Mateusza, Apostoła, święto 

17:00 1. Za ++ męża i ojca Ignacego, rodziców, zięciów Henryka i Gerharda, ++ z pokr. 

 2. Za ++ męża Gerharda, rodziców Gertrudę i Pawła, siostrę Edeltraudę, bratową Krystynę, teściów  

Weronikę i Wiktora, dziadków z obu stron 

 

Czwartek 22.09. 

17:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę zdrowie z ok 

75 r. urodzin oraz za ++ rodziców 

 

Piątek 23.09. św. o. Pio, wsp. 

17:30 Różaniec 

18:00 Za ++ rodziców Martę i Emanuela Ziaja, ich rodziców, rodzeństwo z obu stron, rodziców Gertrudę i Wal-

tra Sprancel, siostry Gizelę i Klarę, szwagra Rudolfa, siostrzeńca Ryszarda i pokr. 

 

Sobota 24.09. 

  8:00 1. Przez wst. NSM i Judy Tadeusza z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę zdrowie  

w rodzinie Brygidy i Herberta Pawlik 

 2. Za ++ Konrada Dyla w 13 r. śmierci, matkę Elżbietę, ojca Mikołaja i Helmuta Dyllong, ks. Jana  

Kasprzyk, Wincentego i Małgorzatę Kasprzyk, Franciszka Kolder. Ewę, Walentego, Józefa Dyla, Jana 

Dworczak i pokr. 

13:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę zdrowie z ok 50 

lecia pożycia małżeńskiego Edeltraudy i Jerzego Potyka oraz o Boże bł. w rodzinach córek 

——–—–——–—–—————————–—————–——————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę zdrowie z ok 

50 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie 

 

Niedziela 25.09. 26 zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę zdrowie z ok 

urodzin Łucji oraz o Boże bł. w rodzinach córek (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ teściów Franciszkę i Pawła, rodziców Magdalenę i Eryka, dziadków i pokr. 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za + Grażynę Piaszczyńską w miesiąc po śmierci 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

38(1187) 18.09. – 25.09.2016 
 

Refleksja  

„Kto w drobnej rzeczy jest wier-

ny, ten i w wielkiej będzie wier-

ny; a kto w drobnej rzeczy jest 

nieuczciwy, ten i w wielkiej 

nieuczciwy będzie. Jeśli więc  

w zarządzie niegodziwą mamo-

ną nie okazaliście się wierni, 

prawdziwe dobro kto wam po-

wierzy?”. Pierwsze wrażenie 

jest takie, że Jezus pochwala 

nieuczciwość i finansowe ma-

chinacje. Ale to tylko pozory, 

bo wymowa tej przypowieści 

jest zupełnie inna. W owych czasach bogaci właściciele ziemscy nie zajmowali się osobiście 

gospodarowaniem, lecz zlecali tę pracę zaufanym zarządcom. Ci byli wynagradzani na pro-

wizję: od każdej operacji finansowej mogli zatrzymać dla siebie jakiś procent. Pan nie wni-

kał w szczegóły transakcji, lecz wszystko zlecał swemu rządcy. Ten dał się ponieść chciwo-

ści albo też wykorzystał dobrą koniunkturę, bo procent, jaki sobie pierwotnie zażyczył dla 

siebie, był bardzo słony. Dłużnicy nie mieli wyjścia: musieli przełknąć lichwiarski koszt 

pożyczki. W dodatku rządca, zachęcony finansowymi sukcesami, zaczął okradać swego pra-

codawcę. Przebrał jednak miarę i wpadł, a wtedy sytuacja radykalnie się zmieniła. Zagrożo-

ny karą i utratą stanowiska, zaczął kombinować, jak się zabezpieczyć na przyszłość. Widmo 

biedy dodało mu skrzydeł i szybko znalazł rozwiązanie: popełnił jeszcze jedno fałszerstwo - 

kazał pozmieniać weksle, tym razem jednak na korzyść dłużników. Zrezygnował ze swojej 

wysokiej prowizji i doraźnego zysku, by zaskarbić sobie ich wdzięczność na potem. Co 

prawda nie uchroniło go to od odpowiedzialności przed panem, ale w pewnym sensie jego 

zapobiegliwość i zdecydowana interwencja zostały jakoś zrozumiane i docenione przez pra-

codawcę. W tym momencie Jezus odchodzi już od realiów sytuacji przedstawionej w przypo-

wieści i koncentruje się na wnioskach dotyczących wiary. Skoro potrafimy być tacy pomy-

słowi, zapobiegliwi i przedsiębiorczy w kwestiach finansowych, to dlaczego analogicznej 

inicjatywy i zaangażowania nie przejawiamy w sprawach wiary i głoszenia Ewangelii? 

 

Sentencja: Blaise Pascal - Człowiek stworzony jest na to, by szukać prawdy, a nie by ją 

posiadać. 

 



Pielgrzymka do Włoch. Wyjeżdża grupa 61 osobowa. Jest to pielgrzymka Roku Miło-

sierdzia. Będziemy modlić się w intencji całej parafii i wszystkich parafian. Można do 

przyszłej niedzieli (25 września), przynosić kartki z intencjami do modlitwy. W tych 

intencjach będzie odprawiona Msza św. przy grobie o. Pio. Dla osób jadących: plan piel-

grzymki do zabrania w zakrystii. Zabieramy dowód (paszport), różaniec, książeczkę, 

nakrycie głowy. Liczyć się z tym, że w dzień jest gorąco natomiast wieczory mogą być 

chłodne. W poniedziałek 26.09. o 5:00 będą autokary, zajmujemy przydzielone miejsce, 

o 5:15 Msza św. po niej wyjazd. Powrót we wtorek 04.10. w godzinach nocnych. Służę 

odpowiedziami i pomocą. 

–—–——–—–————–—————–———–—-—————–———–——— 

- Przypominamy o uiszczaniu opłat cmentarnych. Za stawiane pomniki i miejsce na 

cmentarzu. Wszystkim, którzy to czynią - dziękujemy. 

- 28.09. w kościele św. Piotra i Pawła w Opolu Msza św. z modlitwą o uzdrowienie. Za-

pisy do 25.09. w zakrystii, koszt 15 zł. 

- Centrum Duszpasterstwa Młodzieży diecezji opolskiej serdecznie zaprasza młodzież 

naszej diecezji na Epilog ŚDM. Będzie to okazja, by razem się spotkać, podzielić się 

tym, co przeżyliśmy na ŚDM oraz wspólnie wyruszyć dalej. Epilog odbędzie się  

w dniach od 30 września do 2 października na Górze św. Anny. Zapraszamy tych którzy 

byli ale też tych którzy nie byli w Krakowie. Zapisy u ks. Piotra. 

–—–——–—–————–—————–———–—-—————–———–——— 

Opowiadanie: 

Pewnego dnia cesarz wezwał jednego ze swych wasali, który był znany w swym księ-

stewku z okrucieństwa i chytrości, a jego podwładni żyli w ciągłym strachu. Gdy przybył 

na wezwanie, władca dał mu polecenie: Chcę, abyś wyruszył w świat i znalazł jakiegoś 

człowieka prawdziwie dobrego. Tak, panie – odparł wasal i posłusznie rozpoczął poszu-

kiwania. Spotkał się i rozmawiał z wieloma osobami. Po długich poszukiwaniach powró-

cił oznajmiając władcy: Panie, postąpiłem tak jak rozkazałeś. Po całym świecie szukałem 

jednego naprawdę dobrego człowieka. Nie da się go znaleźć. Świat jest pełen złośliwców 

i egoistów, nie ma takiego miejsca, w którym można by znaleźć człowieka, jakiego szu-

kasz. Cesarz odesłał go i poprosił o przysłanie innego wasala, znanego z wielkoduszno-

ści i dobroci, kochanego przez swych poddanych. Rzekł mu: Przyjacielu, chciałbym, byś 

udał się w drogę i znalazł mi człowieka, który jest uosobieniem zła. Również i ten po-

słusznie wyruszył w drogę. Spotkał na niej wiele osób i rozmawiał z nimi. Gdy upłynęło 

trochę czasu, powrócił do władcy i rzekł: Panie, nie udało mi się wypełnić twego rozka-

zu. Są ludzie nieroztropni, zdeprawowani, którzy zachowują się jak ślepcy, ale w żad-

nym miejscu nie udało mi się znaleźć takiego, który byłby prawdziwym uosobieniem zła. 

Wszyscy mają dobro w sercu, pomimo że popełniają wiele błędów. 

To, co mówisz o innych, odsłania to, kim naprawdę jesteś. 

–—–——–—–————–—————–———–—-—————–———–——— 

papież Franciszek o Miłosierdziu 

„Każdy spowiednik powinien przyjmować wiernych jak ojciec z przypowieści o synu 

marnotrawnym: ojciec, który wybiega na spotkanie syna, pomimo że roztrwonił on jego 

majątek. Spowiednicy mają objąć skruszonego syna, który wraca do domu, i wyrazić 

radość z tego, że się odnalazł” Gdy uświadomimy sobie, że Bóg na nas czeka, a w Jego 

sercu miłość lecząca nasze rany przewyższa sprawiedliwość, przez którą mógłby wymie-

rzyć nam słuszną karę, to zyskujemy nową, głębszą motywację do regularnej spowiedzi, 

a może i kierownictwa duchowego. 

Dzisiaj Gminne Dożynki. Msza św. o 13:00. Zapraszamy wszystkich do dziękczynie-

nia. Gromadzimy się przy remizie OSP. O 12:50 udamy się procesją do kościoła.  

Kolekta na cele parafii. Przed kościołem, do puszek zbiórka na rzecz ofiar trzęsienia 

ziemi we Włoszech. Odpust w parafii Żędowice. 

–—–——–—–————–—————–—————–———–—————–— 

We wtorek o 19:00 Msza Roku Miłosierdzia. Modlimy się w polecanych, przyno-

szonych intencjach. Jest to dzień modlitwy w intencji pokoju. O pokój dla świata, 

rodzin i serc naszych będziemy w Mszy św. szczególnie się modlić. 

–—–——–—–————–—————–—————–———–—————–— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:00 spotkanie kandydatów do I Komunii św. 

–—–——–—–————–—————–—————–———–—————–— 

W czwartek o 19:00, spotkanie na plebanii naszego chóru. Zapraszam też nowych 

członków. 

–—–——–—–————–—————–—————–———–—————–— 

W piątek o 19:00 spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. 

–—–——–—–————–—————–—————–———–—————–— 

W sobotę o godz. 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

–—–——–—–————–—————–—————–———–—————–— 

W przyszłą niedzielę porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. O 17:15 Nieszpory. 

Kolekta na cele budowy kościołów w diecezji. Od godziny 11:00 do 13:00 zaprasza-

my na „Pchli Targ”. Po pierwszym, w czasie wakacji było wiele próśb, aby to po-

wtórzyć. Każdy, ale szczególnie dzieci i młodzież, może przynieść „wszystko”, bę-

dzie miejsce, aby rzeczy wystawić (na palcu kościelnym, w razie deszczu w salce). 

„Wszystko” można za symboliczną kwotę sprzedawać lub wymieniać. 

–—–——–—–————–—————–—————–———–—————–— 

Bóg zapłać: za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace. Szczególnie za 

przygotowanie Dożynek. Za wykonanie Korony Dożynkowej (dzieło sztuki) i dekora-

cji świątyni (dzieło sztuki). Za wszystkie przyniesione dary dożynkowe do , na stół, 

dekoracje. 

–—–——–—–————–—————–—————–———–—————–— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia  

Bożej opieki łask i zdrowia. Szczęść Boże. 

–—–——–—–————–—————–—————–———–—————–— 

++ Odbył się pogrzeb śp. ++ Erych Smieskol l. 78. Wieczny odpoczynek…++ 

–—–——–—–————–—————–—————–———–—————–— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, album „Kronika ŚDM” (25 zł.); film „Cuda z nie-

ba” (25 zł); film „Pius XII” (15 zł), książeczka „Droga do nieba”, „Rozmowy z papie-

żem Benedyktem” (33 zł.), Camino (10 zł.). 

–—–——–—–————–—————–—————–———–—————–— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Teresę Macioł, Iwonę Kru-

pa, Magdalenę Jastrzembski i Danutę Radek. Bóg zapłać! 

 

Dziękujemy za chleb eucharystyczny i powszedni ! 

38/2016 


