
Porządek Nabożeństw 

od 09.09. do 16.09.2018 r. 

 

Niedziela 09.09. XXIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Opatrzności za wst NSM  
o opiekę, łaski i zdrowie w int rodziny Sosgórnik oraz za ++ z tej rodziny (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Dożynki - W intencji parafian 

17:15 Nabożeństwo o pokój 

18:00 Za ++ męża i ojca Marcina w 13 r. śmierci, rodziców, teściów, 2 braci i pokr. 

 

Poniedziałek 10.09. 

  7:00 Za ++ rodziców 

 

Wtorek 11.09. 

18:00 O Bożą opiekę, ulgę w cierpieniu dla Elżbiety 

 

Środa 12.09. Najśw. Imienia Maryi, wsp. 

17:00 Za + Wandę Pietrek w 90 r. urodzin, + jej męża Alfonsa 

 

Czwartek 13.09. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za + ojca Gintra z ok. urodzin, ++ pokr. Czaja i Stefan 

19:00 Nabożeństwo Fatimskie 

 

Piątek 14.09. Podwyższenie Krzyża św., święto 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ męża i ojca Józefa, rodziców Julię i Józefa, Martę i Jana, zięcia Bernarda, szwa-
gra Franciszka i pokr. 

19:00 W int. mieszkańców Nowego Osiedla żyjących i zmarłych 

 

Sobota 15.09. NMP Bolesnej, wsp. 

  8:00 Za + Piotra Smieskol - zam. od sąsiadów 

————–———–——–—–———–————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Opatrzności za wst NSM  
o opiekę, łaski i zdrowie w rodzinie Grażyny i Daniela 

 

Niedziela 16.09. XXIV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża i ojca Bogusława w r. urodzin, rodziców, teściów, bratową, szwagra, szwa-
gierkę, dziadków i krewnych z rodziny (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ rodziców Teodora i Matyldę, teściów Rocha i Rozalię, siostrę Urszulę, szwagier-
kę Anastazję, matkę chrzestną Marię i pokr. z obu stron. 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za ++ męża Jana Wodarczyk, matkę Florentynę Adamczyk, teścia Jerzego, szwagrów 
Jerzego, Józefa Lenzke, ++ z rodzin Adamczyk, Kwas i pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

36(1289) 09.09. – 16.09. 2018 

 

Refleksja 

 

„Niech wiara wasza w Pana naszego, Jezusa Chrystusa uwiel-

bionego, nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wa-

sze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie  

i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej 

szacie, a wy spojrzycie na bogato przyodzianego i powiecie: 

„Ty usiądź na zaszczytnym miejscu”, do ubogiego zaś powie-

cie: „Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego”, to czy 

nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami prze-

wrotnymi?”. Już Stary Testament malował Boga jako tego, któ-

ry nie jest stronniczy. Ta Boża cecha była wymagana absolutnie 

zwłaszcza od sędziów: „Nie będziecie wydawać niesprawiedli-

wych wyroków. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogie-

go, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedli-

wie będziesz sądził bliźniego”. O Bożej niestronniczości przy-

pomina w Nowym Testamencie św. Paweł: „U Boga nie ma 

względu na osobę”; „W niebie jest Pan a u Niego nie ma względu na osoby”; „Kto popeł-

nia bezprawie, poniesie skutki popełnionego bezprawia; a u Niego nie ma względu na 

osoby”. Natomiast św. Jakub zwraca uwagę na konieczność naśladowania tej Boskiej ce-

chy w Kościele: „Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwiel-

bionego nie ma względu na osoby”; „Jeżeli kierujecie się względem na osobę, popełniacie 

grzech, i Prawo potępi was jako przestępców”. Warto przeczytać cały początek drugiego 

rozdziału Listu do Jakuba, który mówi o pokusie lepszego traktowania bogatych niż bied-

nych, chociażby dlatego, by sobie uświadomić, czy naprawdę wiele zmieniło się w tej 

sprawie w Kościele. O Bogu, który nie jest stronniczy, mówiła ponadto literatura judai-

styczna: „Pan jest sprawiedliwy, sądy Jego są prawdziwe, u Niego nie ma stronniczości. 

Podobne myśli możemy także znaleźć w pismach wczesnochrześcijańskich. Na przykład 

św. Polikarp wzywał prezbiterów, by unikali „wszelkiego gniewu, stronniczości i niespra-

wiedliwego sądu”. Św. Piotr w domu poganina Korneliusza przekonał, że Bóg nie ma 

względu na osoby. Bóg nie traktuje jednego dziecka lepiej od drugiego. Ktoś, kto sądzi 

wedle pozorów i dzieli ludzi na lepszych i gorszych, nie tylko nie załapał, o co chodzi 

Bogu, ale i sam okazuje się nie być prawdziwym ojcem. 

 

Sentencja: H Arendt - Wolność jest możliwa tylko pomiędzy równymi sobie. 



Aleppo 

W dniu dzisiejszym gościmy w naszej parafii s. Brygidę. Siostra, pochodzi  
z Łagiewnik Małych, jest franciszkanką misjonarką Maryi. Żyje i pracuje  
w Aleppo od trzech lat. Na Bliskim Wschodzie jest już od 30 lat, z czego 23 lata 
spędziła w Syrii. W Aleppo zajmuje się wieloma sprawami. Dzięki znajomości 
kilku języków przede wszystkim pomaga w prowadzeniu korespondencji doty-
czącej projektów, jakie realizuje z partnerami zagranicznymi rzymskokatolicka 
parafia św. Franciszka w Aleppo. Obecnie mocno zaangażowała się w prowadze-
nie grup wsparcia psychologicznego dla dzieci i dorosłych. Po wojnie, która  
w Aleppo już się zasadniczo kończy, choć na przedmieściach trwają jeszcze 
utarczki między rebeliantami a siłami rządowymi, ludzie cierpią nie tylko  
z powodu skrajnego ubóstwa, braku domów, pracy itp., ale również z powodu 
nadwyrężonej przez sześć lat wojny psychiki. Siostra prowadzi zajęcia w nowo 
tworzonym ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży. Nasza pomoc, wsparcie, 
które możemy ofiarować, to ofiary właśnie na rozbudowę i działalność tego 
ośrodka w Aleppo. Na Mszach w niedzielę o 7:30, 10:00 i 18:00 będzie kolekta 
zbierana na ten cel. Podczas każdej Mszy siostra da świadectwo życia w Syrii. 
Na Nabożeństwie o 17:15 będziemy modlili się o pokój dla Syrii i świata całego. 
A chętnych do rozmowy przy kawie i pytań do siostry zapraszam na plebanię  
o godzinie 16:00. Ofiarę można też składać, robiąc wpłatę na konto naszej parafii 
do dnia 17 września, wtedy zostanie przekazana wpłacona kwota siostrze: para-
fia Kolonowskie: BS -28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 - z dopiskiem Aleppo. 

 

Na wesoło 

* Przychodzi facet do sklepu i pyta:- Ma pani jakieś trudne puzzle? Łąka 500  

elementów.- Eee ... to na 5 minut... To może koń 1000 elementów?- A to na 10 

minut... No to najtrudniejszy zestaw - zachód słońca 3000 elementów!- To na 15 

minut...Panie! Idź sobie pan do piekarni, kup bułkę tartą i poskładaj sobie z niej 

pan rogalika! 

 

* Jasio przewrócił się, stłukł kolano i zaczął głośno przeklinać. Przystaje przy 

nim jakiś mężczyzna i mówi:- To nieładnie! Jesteś za mały, żeby tak przeklinać! 

Wszyscy mi tłumaczą, że jestem już za duży, żeby płakać! To co ja mam w koń-

cu robić, kiedy sobie stłukę kolano? 

 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym 

„Posługa Sakramentów nosi w sobie za każdym razem tajemnicę Chrystusowego 

„odejścia” przez Krzyż i Zmartwychwstanie, w mocy którego przychodzi Duch 

Święty. Przychodzi i działa: „daje życie”. Sakramenty bowiem oznaczają łaskę  

i udzielają łaski: oznaczają życie i daje życie. Kościół jest widzialnym szafarzem 

świętych znaków, podczas gdy Duch Święty działa jako niewidzialny szafarz 

życia, które one oznaczają. Równocześnie zaś w owym działaniu Ducha jest  

i działa Jezus Chrystus”. 

Dzisiaj Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd rowe-
rzystów o 6:30. Powitanie ok. 16:00. Nie będzie Nabożeństwa. Po Mszy św. o 10:00 
nauka przed chrzcielna. Kolekta na zakup opału na zimę. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W miesiącu lipcu nie zawsze będzie czynna Kancelaria. Dlatego jeśli ktoś ma spra-
wę, którą można załatwić w nadchodzącym tygodniu to zapraszam, po każdej Mszy 
św. oraz szczególnie w czwartek w następujących godzinach. 7:30 - 8:30; 17:00 - 
18:00; 18:30 - 19:00. Zapraszam wszystkich, którzy chcą zamówić Intencje Mszalne 
od lipca do grudnia. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W piątek Uroczystość Apostołów św. Piotra i Pawła. Msze św. o 8:00 i 18:00. Kolek-
ta to tzw. Świętopietrze. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby diecezji seminarium. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Elżbieta Bereziuk, 
Sylwia Trzasko, Joanna Grabowska, Joanna Leszczyk. Bóg zapłać! 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny oraz książeczki o Niedzieli i Miłosierdziu Bożym, 
świeczki 

————————–—–———–———–——–—–———–—— 

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia bło-
gosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Zapowiedzi przedślubne: 3. Katarzyna Grobarek zam. Kolonowskie 

i Krzysztof Banach zam. Gogolin. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

* Pielgrzymka dzieci do babci Anny, 1 lipca. Msza św. o godz. 10:00. 

* Centrum Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza licealistów i studentów na wakacyjne 
spotkanie o nazwie Ławka Festiwal. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 4-8 lipca w 
Opolu-Winowie. Spotkanie będzie miało charakter festiwalu, noclegi przewidziane są 
w namiotach. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W lipcu i sierpniu  Róże Różańcowe przewodniczą Modlitwie Różańcowej: 

01.07. Róża 8 p. Gizela Zajonc 

08.07. Róża 9 p. Maria Kruk 

15.07. Róża10 p. Brygida Lepka 

22.07. Róża11 p. Krystyna Swoboda 

29.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann 

 

  

36/2018 

Dzisiaj na Mszy św. o 10:00 Dożynki - Dziękczynienie. Dziś gościem w parafii jest  
s. Brygida z Aleppo (Syria). W dzisiejszym programie TVP 1, o godzinie 11:50, 
„Między ziemią a niebem” bierze udział nasz parafianin-katecheta Adam Kała. 

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

W poniedziałek Msza św. o 7:00. 

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

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Podczas Mszy błogosławieństwo uczniów 1 klasy 
oraz przyborów i tornistrów. 

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

W czwartek o 19:00 Nabożeństwo Fatimskie. 

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

W piątek o 19:00 Msza św. przy krzyżu na Nowym Osiedlu. Zapraszamy mieszkań-
ców ale też naszą młodzież (3 gimnazjum, 6,7,8 klasa i starsi). 

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

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. O 19:00 spotkanie na plebanii nadzwyczaj-
nych szafarzy Komunii św. 

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

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Urszula Grabowska, Doro-
ta Chromiec, Magdalena Macioł, Teresa Macioł. . Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny, „Droga do nieba” i inne książki 

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

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Pielgrzymowanie 
piesze i autokarem na Górę św. Anny. Przygotowanie oprawy Dożynek, naszej świąty-
ni oraz udział w Mszy św. 

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

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże! 

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

Zapraszam na spotkania jesienne nasze grupy parafialne. Oczywiście wszystkich któ-
rzy dysponują czasem i chcą się spotkać. Spotkanie na plebanii, w salce może być oka-
zją nie tyle do wspominania „dawnych czasów”, ale konstruktywną rozmową, pytania-
mi, propozycjami na temat dzisiejszych „spraw i życia” Kościoła, diecezji, parafii. 

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

- Pielgrzymka Narodów do Maria Hilf, Zlaty Hory, w sobotę 15 września, o godzinie 
8:00 z parkingu przy kościele. 

- Pielgrzymka do Kalisza i Lichenia (29.09.)- do 11.09. proszę wpłacić 56 zł. w zakry-
stii lub kancelarii. 

- Pielgrzymka do Ziemi Świętej ( 09 - 15.06. 2019 r.) - do 03.10.2018 r. proszę wpła-
cić zaliczkę 400 zł. 

Uwaga! Nie wpis na listę wstępną, a wpłata zaliczki jest potwierdzeniem wyjazdu. Pro-
szę dotrzymać terminu wpłaty, jeśli ktoś do podanego terminu nie wpłaci zaliczki, uwa-
żam, że rezygnuje z wyjazdu. 


