
Porządek Nabożeństw 

od 22.10. do 29.10.2017 r. 

 

Niedziela 22.10. XIX zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 1. O radość życia wiecznego dla + wujka Ewalda Obst - zam. od siostrzenic, siostrzeńców i bratanka  
z rodzinami 

 2. Za ++ męża i ojca Klausa, jego rodziców Marię i Józefa, teściów Łucję i Franciszka (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. o dalsze bł. łaski, opiekę i zdrowie w int. Anieli  
i Władysława z ok. 50 r. ślubu 

17:15 Nabożeństwo Różańcowe 

18:00 Za ++ ojca Antoniego w 1 r. śmierci, matkę Marię, krewnych z rodzin Maniera, Szmatłoch, Stasiak 

 

Poniedziałek 23.10. 

17:30 Nabożeństwo Różańcowe 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. przez wst. MBNP o dalsze bł. łaski, opiekę i zdrowie  
w  rodzinie i rodzinach dzieci oraz o radość wieczną dla + męża 

 

Wtorek 24.10. 

17:30 Nabożeństwo Różańcowe 

18:00 Za ++ ojca Tadeusza Osińskiego w r. śmierci, matkę Franciszkę, teściów Marię i Franciszka Swoboda,  
++ z rodzin Swoboda, Osiński, Krupka 

 

Środa 25.10. 

17:00 Do Opatrzności Bożej przez wst. MB Różańcowej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę  
i zdrowie dla Rudolfa z ok. 75 r. urodzin oraz o dary Ducha św. w rodzinach synów 

17:30 Nabożeństwo Różańcowe 

 

Czwartek 26.10. 

17:30 Nabożeństwo Różańcowe i Koronka 

18:00 Za ++ męża Józefa, synów Andrzeja i Huberta, rodziców Annę i Wilhelma, Jadwigę i Herberta, brata  
Georga i pokr. 

 

Piątek 27.10. 

17:30 Nabożeństwo Różańcowe 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski, opiekę i zdrowie  
w rodzinie oraz w rodzinie syna 

19:00 Różaniec dla młodzieży 

 

Sobota 28.10. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 

  8:00 Za + mamę Lydię Bekierz w 1 r. śmierci, + ojca Konrada 

13:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski, opiekę i zdrowie z ok. 80 
r. urodzin Karola Ziaja oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinach synów 

14:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MB Królowej Różańca o dalsze bł. łaski, opiekę  
i zdrowie z ok. 50 r. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie dla męża i syna 

——————————————–—-——————————– 

17:30 Nabożeństwo Różańcowe 

18:00 Za ++ ojca Edmunda z ok. urodzin, matkę Hildegardę 

 

Niedziela 29.10. XIX zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski, opiekę i zdrowie z ok. 
66 r. urodzin dla Krzysztofa oraz 45 r. ślubu, oraz o Boże bł i opiekę w całej rodzinie (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Kiermasz - W int żyjących i ++ parafian 

17:15 Nabożeństwo Różańcowe 

18:00 Za + Eryka Tacica 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Refleksja 

 

W swojej publicznej działalności Jezus niejednokrot-

nie stawiał czoła rozmaitym prowokatorom. Prowo-

kacja z dzisiejszej Ewangelii jest najbardziej niebez-

pieczna, gdyż dotyczy relacji religia - polityka: „Czy 

wolno płacić podatek Cezarowi czy nie?”. Jeżeli  

Jezus odpowie pozytywnie, poprze znienawidzonego 

wroga, jeśli zaś negatywnie, opowie się przeciw wła-

dzy. Formując to pytanie, prowokatorzy oczekują od 

Jezusa odpowiedzi negatywnej. Przypuszczają, że 

poprze walczących o wolność Żydów. „Oddajcie  

Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu, to, co  

należy do Boga”. Tym stwierdzeniem Jezus podkre-

śla, że wartość człowieka nie określa się miejscem w społeczności politycznej. 

Podstawowym powołaniem i przeznaczeniem człowieka jest uczestnictwo  

w życiu Boga. Obywatele czerpią ze strony państwa (Cezara) określone profity, 

np. prawa, infrastrukturę, ubezpieczenia, zasiłki, opiekę zdrowotną i z tej racji 

są zobowiązani płacić podatki i w sposób odpowiedzialny angażować się  

w walkę o prawdę i sprawiedliwość społeczną. Z drugiej jednak strony należą 

do Boga, mają odbity w sercu Jego obraz, podobieństwo, dlatego powinni  

oddawać Bogu cześć, uwielbienie. Wolność jest umiejętnością oddawania każ-

demu tego, co się mu należy. Jezus rozdziela religię od polityki. Ale nie na  

zasadzie przeciwieństw: czarne-białe, wróg-przyjaciel, Cezar-Bóg. Religia  

i polityka, choć są odrębne, wiążą się ze sobą. Domena Boga obejmuje wszyst-

kie inne. Nie ma podziału na sfery sakralne, duchowe i świeckie, w których nie 

ma Boga. Bóg ma uniwersalne prawo wglądu. Czy nie ulegam prowokatorom  

i manipulatorom? W jakich sytuacjach pozwalam się zapędzić w ślepą uliczkę? 

Czy nie dzielę rzeczywistości na sferę świecką i sakralną? 

 

Sentencja: Homer - Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba, dać zwy-

cięstwo. 



Opowiadanie 

Pewien student w rozmowie ze swoim profesorem wyznał: Już nie mogę dłużej wytrzymać, 

czuję się nikim. Mówią mi, że jestem beznadziejny, że niczego nie robię dobrze. Jak mogę 

stać się lepszym? Co mogę zrobić, aby bardziej mnie szanowano? Profesor nawet nie patrząc 

na niego, odpowiedział: Przykro mi, chłopcze, ale teraz nie mogę ci pomóc. Najpierw muszę 

rozwiązać swój problem. Może potem - a po chwili dodał: Jeśli mi pomożesz, szybciej roz-

wiążę swój problem i będziemy mogli zająć się twoim kłopotem. Jasne, panie profesorze! 

Profesor zdjął z małego palca pierścień i podał go chłopcu. - Siadaj na konia i pędź na rynek. 

Sprzedaj ten pierścień, gdyż muszę spłacić pewien dług. Tylko sprzedaj go możliwie jak 

najdrożej. Powinieneś dostać za niego przynajmniej jednego złotego dukata! Student wziął 

pierścień i wyruszył. Ledwie przybył na rynek, natychmiast obstąpili go handlarze, oglądali 

go, interesowali się pierścieniem dopóki nie usłyszeli ceny, za jaką chciał go sprzedać. Kiedy 

młody człowiek wspominał o złotym dukacie, jedni kpiąc wyśmiewali go, inni odchodzili 

nawet nie spoglądając na klejnot. Jedynie niepozorny staruszek okazał się bardziej uprzejmy 

i tłumaczył mu, że złoty dukat to zbyt wiele za taki pierścień. Przygnębiony handlową poraż-

ką i brakiem zainteresowania pierścieniem tych, którzy przechodzili przez rynek, młodzie-

niec wsiadł na konia i wrócił do domu. Spotkawszy profesora zwierzył się: Panie profesorze, 

bardzo mi przykro, ale nie dało się uzyskać ceny, jaką pan podał. Może dałoby się sprzedać 

za dwa, trzy, ale srebrne dukaty. Nie ma się co oszukiwać, pierścień nie jest tyle wart. To 

ważne, co mówisz, młodzieńcze - odpowiedział, uśmiechając się, profesor. Sprawdźmy za-

tem, ile jest on naprawdę wart. Wsiadaj z powrotem konia i udaj się do jubilera. Zapytaj go, 

za ile można sprzedać ten pierścień. Ale niezależnie od sumy jaką poda, nie sprzedawaj go. 

Przywieź go z powrotem. Młodzieniec udał się do jubilera i poprosił o wycenę pierścienia. 

Jubiler obejrzał pierścień pod lupą, zważył go i powiedział: Powiedz swojemu profesorowi, 

że jeśli chce go sprzedać natychmiast, nie mogę dać mu więcej, niż pięćdziesiąt osiem zło-

tych dukatów. Podekscytowany młodzieniec wrócił do profesora i opowiedział mu wszystko 

dokładnie. Wysłuchawszy całej opowieści profesor powiedział spokojnie: Jesteś niczym ten 

pierścień, cenny i niepowtarzalny klejnot. Dobrze ocenić może go tylko znawca. Czy myśla-

łeś, że przeciętny człowiek będzie w stanie odkryć prawdziwą jego wartość? To powiedziaw-

szy, włożył pierścień na palec. 

—————–—–———–———–—–—————————–—–———–————— 

papież Franciszek o Miłosierdziu 

„Kultura skrajnego indywidualizmu, zwłaszcza na Zachodzie, prowadzi do utraty poczucia 

solidarności i odpowiedzialności za innych. Sam Bóg pozostaje dla wielu obcy, a to stanowi 

największą biedę i największą przeszkodę w uznaniu nienaruszalnej godności ludzkiego  

życia”. Gdzie kończy się moje, Twoje, jego, a zaczyna się nasze? Jak wiele można usprawie-

dliwić prywatnością? Nie szukajmy uzasadnienia bezczynności i nie bójmy się brać trudne 

sprawy w swoje ręce. 

—————–—–———–———–—–—————————–—–———–————— 

Bóg zapłać za ofiary składane na zakup opału do obiektów parafialnych: 
wpływy: kolekty 14.05.=3.532 zł. 11.06.=4.330 zł. 15.10.=4.780 zł. Razem=12.642zł.  
i 23 euro. 
wydatki: 7 t węgiel=3.926 zł. 8 t groszek=5.840 zł. 5 t. miał = 2.650 zł.  
2.000 l. olej=5.560 zł. Razem =17.976 zł. 

—————–—–———–———–—–—————————–—–———–————— 

Liczenie wiernych w dniu 15.10.2017 roku: 
uczestników Mszy św. 797 osób (mężczyzn 306, kobiet 491) 
przyjmujących Komunię św. 482 osoby (mężczyzn 152, kobiet 330) 

Dziś Dzień Misyjny. Prośba do dzieci na Mszę św. o 10:00, o przybycie  
w strojach reprezentujących różne kontynenty. Kolekta na cele misji. 

O 15:00 w salce spotkanie Róż Różańcowych. Z tyłu kościoła można zabrać 
kartki na wypominki. 

——–—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:00 w salce spotkanie kandydatów 
do I komunii św. Po Mszy św. spotkanie kandydatów na ministranta. Do dziś 
zapisy tych, którzy się wstępnie zapisali na wyjazd do Pragi. 

——–—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W piątek o 19:00 Różaniec dla młodzieży, w tym czasie okazja do Sakra-
mentu pokuty. Kandydaci do Bierzmowania z wszystkich poziomów otrzy-
mają „kartki obecności”. W kościele NSPJ w Zawadzkiem od godziny 20:00 
Dekanalne Czuwanie Młodych, szczegóły w gablotce. 

——–—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W sobotę od 17:00 okazja do Spowiedzi św. Od 10:00 zapraszamy kandyda-
tów do Bierzmowania do grabienia liści (wszystkie poziomy przygotowania). 
Prośba o przyniesienie sprzętu. 

——–—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę Kiermasz - rocznica poświęcenia naszej świątyni.  
Kolekta na cele parafii. 

——–—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Opolskiej: Ewa Dzikow-
ska, Gabriela Brzezina, Iwona Wieczorek, Anna Dreja. Bóg zapłać! 

——–—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każdą modlitwę, ofiary, wykonane prace. 
——–—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy  
życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

——–—————–—–———–———–——–—–———–————— 

++ Odbył się pogrzeb śp. Helena Kampa l. 87. Wieczny odpoczynek ++ 

——–—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Kancelaria czynna po Mszach św. od poniedziałku do piątku, można zapisy-
wać intencje na 2018 rok. 

——–—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

——–—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Nabożeństwa Różańcowe w tym tygodniu: w niedzielę 17:15; poniedziałek, 
wtorek, czwartek, piątek i sobotę o 17:30; środę po Mszy. ZAPRASZAMY ! 

——–—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Najbliższe terminy Mszy św. Chrzcielnej i Roczków: sobota 04.11. sobota 
02.12. niedziela 07.01. godz. 10:00, sobota 03.02. 
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