
Porządek Nabożeństw 

od 07.10. do 14.10.2018 r. 

 

Niedziela 07.10. XXVII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 W int. żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. NSM o Boże bł. łaski, opiekę i zdrowie dla 
Marii i Józefa Baron z ok. 50 r. ślubu 

17:15 Różaniec 

18:00 Za ++ matkę Jadwigę Bonk z ok. urodzin, męża i ojca Jerzego Bonk, rodziców Martę i Izydora 
Drzymała, teściów Balbinę i Franciszka Bonk, oraz pokr. z obu stron 

 

Poniedziałek 08.10. 

17:30 Różaniec 

18:00 Za + matkę Gertrudę w 25 śmierci, ojca Jana, ciocię Marię, Emanuela, Gertrudę Lebioda, 3 siostry, 
2 braci, szwagrów szwagierki, siostrzenicę, bratanka, ++ z rodzin Wojsa, Ziaja, Lebioda 

 

Wtorek 09.10. 

17:30 Różaniec 

18:00 Za ++ matkę Marię w r. śmierci, ojca Antoniego, męża Józefa, teściów Marię i Ignacego, siostrę 
Hildegardę, szwagra Johana, dziadków i pokr. 

 

Środa 10.10. 

17:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. łaski, opiekę i zdrowie  
w rodzinie oraz rodzinach dzieci 

17:30 Różaniec 

 

Czwartek 11.10. 

13:00 Msza i ślub Ewa Stepanin i Paweł Piernikarczyk 

17:15 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:30 Różaniec 

18:00 Za + żonę i matkę Barbarę Sojka w 5 r. śmierci, ++ z pokr. Sojka i Mocny 

 

Piątek 12.10. 

17:30 Różaniec 

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

 

Sobota 13.10. 

  8:00 1. Za + Elżbietę Lepieciło w miesiąc po śmierci 

 2. Za + Mariolę - zam. od koleżanki Alicji 

————–———–——–—–———–————— 

17:30 Różaniec 

18:00 Do MB Różańcowej za + Jadwigę w 3 r. śmierci 

19:00 Nabożeństwo Fatimskie 

 

Niedziela 14.10. XXVIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ ojca Pawła Leja w r. śmierci, matkę Elżbietę (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MB Różańcowej o Boże bł. łaski, opiekę  
i zdrowie dla Małgorzaty i Mariusza z ok. 10 r. ślubu 

17:15 Różaniec 

18:00 Za + przyjaciółkę Marynię w 1 r. śmierci, ++ koleżanki Grażynę, Krystynę, Małgorzatę 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

40(1293) 07.10. – 14.10. 2018 

 

Refleksja 

 

„Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia 

cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści 

swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzo-

łóstwo”. Przestać kochać. Tak po prostu. Bez 

wielkiego ogłaszania. Przychodzi chwila, która 

jest jakby zdmuchnięciem płomyka. I tyle. Po 

wszystkim. Na nic nieudolne przypominanie sobie 

usłyszanego na ślubie fragmentu z Listu do  

Koryntian: „miłość nigdy nie ustaje”. Przecież się 

skończyła. Nie da się wszystkich dramatów rozpa-

dających się małżeństw sprowadzić do wspólnego 

mianownika, ubrać w garnitur pojęć i analiz. 

Wielkim cierpieniem jest już sama świadomość, 

że miejsce w sercu dotychczas zarezerwowane dla miłości stało się puste; że 

wola gotowa inspirować do najtrudniejszych decyzji straciła swą determinację; 

że rozum znajdujący zawsze choć krztę rozsądku rozsypał się na kawałki, jak 

rozbite lustro. Miało być na zawsze, a wyszło…Czy decyzję o rozejściu się 

można stać się tak samo definitywna, jak decyzja o zawarciu małżeństwa?  

Intuicja podpowiada nam, że nie. Jeśli wierzę, to gdzieś na dnie serca mam 

przynajmniej iskierkę nadziei, że z tego, co dzisiaj wydaje się doliną śmierci, 

pojutrze powstać może nowe życie. Dlatego Kościół zgadza się na czasową 

separację, ale nie uznaje definitywności rozwodu. Chrystus nie przebiera  

w słowach, mówiąc o decyzji wejścia w ponowny związek. Dlaczego? Może 

dlatego, że biorąc drugą żonę lub drugiego męża, odbiera się pierwszemu 

związkowi szansę na rozwiązanie; na to, by Bóg wyprowadził jeszcze z niego 

jakieś dobro. Krzyż, choćby najcięższy, to nie koniec! Przeżywany z Jezusem 

kończy się zmartwychwstaniem. 

 

Sentencja: kard. Luis Tagle - Jedz tyle, ile możesz. Odpoczywaj tyle, ile  
możesz. Módl się, kiedy nie jesz i nie wypoczywasz. 



Papieska Intencja na październik: Aby osoby konsekrowane rozbudzały  

zapal misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, 

którzy nie maja głosu. 

 

Na pielgrzymkę do Ziemi św. jest komplet 59 osób. Po Nowym Roku będzie 
spotkanie, na razie nie trzeba wpłacać dalszych pieniędzy. Można natomiast 
podawać numer paszportu i dokładną datę do kiedy paszport jest ważny. Jest 
grupa osób na liście rezerwowej. Osoby z listy głównej proszone są  
o potwierdzenie swego wyjazdu wpłatą 400 zł. do środy 17.10. Nie wpłace-
nie pieniędzy jest równoznaczne z rezygnacją z wyjazdu! 

 

Od niedzieli 11 listopada w okresie zimowym Msza św. wieczorna w niedzie-

lę będzie o godzinie 17:00 (zamiast 18:00). Nabożeństwo o godzinie 16:30 

(zamiast 17:15). 

************************************************* 

Opowiadanie 

Trzy kobiety szły do studni, aby zaczerpnąć z niej wody. Na kamiennej ław-

ce w pobliżu fontanny siedział starszy człowiek, który w milczeniu je obser-

wował i przysłuchiwał się ich rozmowom. Każda z kobiet wychwalała swo-

jego syna. Mój syn, mówiła pierwsza – jest tak zwinny i bystry, że nikt nie 

jest w stanie mu dorównać. Mój syn, mówiła druga – śpiewa jak słowik. Nie 

ma nikogo na świecie, kto mógłby poszczycić się tak pięknym głosem, jak 

on. A ty, co powiesz o swoim synu? zapytały trzecią kobietę, która nic nie 

mówiła. Sama nie wiem, czy mogę powiedzieć coś niezwykłego o moim 

dziecku, odpowiedziała tamta. Jest dobrym chłopcem, tak jak wielu innych. 

Nie robi jednak nic specjalnego… Kiedy dzbany były już pełne, kobiety 

skierowały się w stronę domu. Podążył za nimi również starzec. Naczynia 

były ciężkie i ramiona kobiet uginały się od wysiłku. W pewnym momencie 

zatrzymały się, aby móc trochę odpocząć. Podbiegło wtedy do nich trzech 

młodzieńców. Pierwszy rozpoczął natychmiast jakieś widowisko: oparł dło-

nie na ziemi i zaczął wywijać koziołki, wierzgając nogami w górze, a potem 

zaczął wykonywać salta. Kobiety przyglądały mu się z zachwytem: Ach, jaki 

zręczny! Drugi chłopiec zaraz zaintonował jakąś piosenkę. Głos miał tak 

piękny, jak słowik! Kobiety przysłuchiwały mu się ze wzruszeniem  

w oczach: Ach, cóż to za anioł! Trzeci z chłopców podszedł w stronę matki, 

zarzucił na barki ciężką amforę i zaczął ją dźwigać, idąc przy jej boku. Wte-

dy kobiety zwróciły się do starca: Co powiesz o naszych synach? O synach? 

– zawołał ze zdziwieniem starzec. Widziałem tylko jednego! „Poznacie ich 

po ich owocach”. 

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 

 

  

40/2018 

Dzisiaj kolekta na cele diecezji i seminarium. Nabożeństwo Różańcowe o 17:15.  

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

Nabożeństwa Różańcowe o godzinie 17:30. Zapraszam! 

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

W środę o 17:00 Msza św. Szkolna, po Mszy św. Różaniec. Spotkanie kandydatów 
na ministranta. 

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

W czwartek w salce o 16:30 spotkanie uczniów klasy VI, VII i VIII. 

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

W piątek o godzinie 16:30 spotkanie klasy III gimnazjum 

——–—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 
W sobotę nie będzie Nabożeństwa Maryjnego przed Mszą św. O 19:00 ostatnie  
w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Będziemy się modlić w intencjach Synodu 
Biskupów, który odbywa się w Rzymie. Po nabożeństwie młodzież z grupy „ Z na-
dzieją do Panamy” podaruje mały prezent związany z 40 rocznicą wyboru Jana 
Pawła II na Stolicę Piotrową. Przed nabożeństwem można przynosić intencje do 
modlitwy. 

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

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. XVIII Dzień Papieski. Przed kościo-
łem zbiórka do puszek na Dzieło Fundacji Trzeciego Tysiąclecia. Podczas Mszy św. 
o 10:00 Liturgię ubogaci chór „Akord”, działający przy MOK w Lędzinach (na 
Śląsku), po Mszy św. krótki koncert. O 15:30 w salce spotkanie Róż Różańcowych 
( zapraszamy również nowe osoby chcące wstąpić do rodziny Różańcowej). Odpust 
w parafii Łagiewniki Małe. 

——–—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Cecylia Koj, Edyta 
Fuchs, Urszula Kij, Beata Kisiel. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny oraz inne książki i czasopisma 

——–—————–—–—–—————–———–——–—–———–————— 
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Za udział i stwo-
rzenie pięknej atmosfery podczas pielgrzymki do Kalisza i Lichenia, oraz w nocnej, 
modlitewnej Drodze w lesie. 

Dziękuję za każdą modlitwę, życzliwość, uśmiech, niespodzianki, podarki, dobre 
słowa i życzenia z okazji mojej rocznicy urodzin. 

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

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

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

Zapowiedzi przedślubne 3. Klaudia Gomoła zam. Jemielnica i Wojciech Czempała 
zam. Kolonowskie 

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

W sobotę 20.10 wyjazd na Górę św. Anny. Zapisy w zakrystii. Koszt dla Róż  
Różańcowych 1 zł.  


