
 

 

 

Niedziela 18.09. XXV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ rodziców Urszulę i Jerzego, matkę Eugenię, ++ z rodziny 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 
10:00 O radość wieczną dla ++ mężów Jana i Józefa, rodziców, teściów, pokr. Hornik, Miklitz, 

Fila 

16:30 Nieszpory 
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP o opiekę, zdrowie, 

łaski w 10 r. ślubu Anny i Michała o opiekę Aniołów Stróżów dla synów 
 

Poniedziałek 19.09. 

  7:00 O łaskę uzdrowienia z alkoholizmu dla Sławka oraz o zdrowie dla Łukasza 

  9:00 Msza św. i pogrzeb Joachim Gomoluch  

18:00 Za + Rutę Ochman w miesiąc po śmierci 

 

Wtorek 20.09.  
18:00 Za ++ ciocię Marię, wujka Jacka ich rodziców, rodzeństwo, ++ z rodzin Giza, Kocwander, 

Ojciec 

 

Środa 21.09. św. Mateusza, apostoła, święto 

17:00 Za + Rutę Ochaman - zam. od sąsiadów 

 

Czwartek 22.09.  

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, łaski 

dla Aliny z ok. urodzin 

 

Piątek 23.09. św. o. Pio, wsp. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 
18:00 Za ++ rodziców Marię i Antoniego, Marię i Ignacego, siostrę Hildegardę, szwagrów Joha-

na i Horsta, szwagierkę Annę, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu 
20:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP o opiekę, zdrowie, 

łaski dla Romana Zrybko oraz rodziny 

 

Sobota 24.09.  
  8:00 Przez wst. NSM, św. Judy Tadeusza, o. Pio z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, 

Boże bł. w rodzinie Brygidy i Herberta Pawlik oraz w rodzinie syna 

17:30 Różaniec 
18:00 Za ++ męża, ojca Konrada, jego rodziców Ewę i Walentego, szwagra Józefa, rodziców 

Elżbietę, Michała i pokr. 

 

Niedziela 25.09. XXVI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ Marię Banach - zam. od sąsiadów z ul. Haraszowskie 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP, o dary Ducha św.  
 opiekę, zdrowie, łaski dla Marii i Henryka Schatonn z ok. 50 r. ślubu o Boże bł. rodzinach 

dzieci 

16:30 Nieszpory 

17:00 O radość wieczną dla ++ ojca Franciszka w 100 r. urodzin, matki Gertrudy, teściów i pokr. 

od 18.09. do 25.09. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

34 (1492) 18.09.–25.09.2022 r. 

Refleksja 

Jezus przypomina, że nasze życie jest pełne odpowiedzialności. I że jakiś głęb-
szy sens ma to, iż co rusz trzeba przed kimś zdawać sprawę z tego, co i jak 
uczyniliśmy! Ma jakieś „drugie dno”, że na różne sposoby, w różnych rela-
cjach i zależnościach jesteśmy rozliczani z tego, co nam dano i zadano. Dzieci 
odpowiadają przed rodzicami i wychowawcami, zaś rodzice i nauczyciele  
odpowiadają przed dziećmi... Wszyscy mamy przełożonych, szefów, dyrekto-
rów. Ci ostatni też nie są zostawieni sobie samym, lecz zdają sprawę i odpo-
wiadają przed kimś wyżej postawionym. Tym „drugim dnem” różnych przeja-
wów odpowiadania przed kimś i odpowiedzialności jest zapewne to, że w koń-
cu wszyscy staniemy przed Bogiem, który dał nam ogrom dobra, ale wyzna-
czył też różne zadania. Wszyscy zostaniemy przywołani i usłyszymy jak ten 
rządca z przypowieści: „Zdaj sprawę z twego zarządu!” Rządca z przypowie-
ści, trwoniący majątek pana, na pewno nie jest wzorem uczciwości. Jest jed-
nak wzorem roztropności – co prawda światowej, ale jednak jest to roztrop-
ność. Nieuczciwy zarządca umiał do końca wykorzystać możliwości, którymi 
dysponował. Palił mu się grunt pod nogami, ale i wtedy trzeźwo widział, że 
przez pewien czas ma jeszcze pole manewru. Korzystał z tego śmiało i konse-
kwentnie zabezpieczał swoją przyszłość: Przywołał więc do siebie każdego  
z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu  
panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje  
zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Podobnie postąpił z inny-
mi dłużnikami! Jezus na pewno nie każe nam naśladować systemu i hierarchii 
wartości, właściwych rządcy-oszustowi. Przykładem do naśladowania jest je-
dynie jego przytomne i błyskawiczne rozeznanie się w swej nowej sytuacji, 
wyciągnięcie wniosków i konsekwentne działanie! 

 

Sentencje: bł. Carlo Acutis - Niebo jest dla mnie metą 

- Eucharystia jest moja autostradą do nieba 

- Każdy rodzi się oryginałem, ale wielu umiera jako fotokopie 

- Różaniec jest najkrótszą drabin aby wejść do nieba 
- Krytykować Kościół to znaczy krytykować samych siebie 

- Kościół jest szafarzem skarbów potrzebnych dla naszego zbawienia 

 

Zaproszenie dla młodych:  Ławka Go! 30.09 - 2.10. 

 
www.parafia-kolonowskie.pl 

tel: 77 4611167 
e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl 

konto: BS o. Kolonowskie 
28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 

PayPalparafia.kolonowskie@wp.pl 
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Opowiadanie 
W pewnym mieście znajduje się katedra ze wspaniałymi witrażami. Zwłasz-
cza jeden z nich przykuwa uwagę swym wyjątkowym pięknem i grą świateł. 
A oto jego dzieje. Podczas wznoszenia katedry majster i najlepsi rzemieślni-
cy pracowali w warsztatach umieszczonych na placu budowy. Pewnego ran-
ka do majstra przyszedł młody obcokrajowiec z przytroczonymi do pasa  
narzędziami rzemieślniczymi. Mam już tylu robotników i rzeźbiarzy, ilu  
potrzebuję – powiedział majster i nieuprzejmie pokazał obcemu drzwi. Nie 
proszę o pracę w kamieniu – odpowiedział nieznajomy – Chciałbym tylko 
wykonać witraż na próbę, bez żadnych zobowiązań czy wydatków z waszej 
strony. Majster zgodził się i przydzielił młodzieńcowi stary, nieużywany ba-
rak obok głównego śmietnika. W ciągu następnych miesięcy nikt nie zwracał 
na przybysza uwagi. Milczący i bystry młodzieniec pracował w swoim pro-
wizorycznym warsztacie. Aż nadszedł dzień, kiedy wyniósł na zewnątrz 
swoje tajemnicze dzieło. Był to witraż niezwykle piękny, o świetlistych bar-
wach, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział. Niewątpliwie najbardziej 
urzekający spośród wszystkich witraży katedry. Wieść o nim szybko się  
rozeszła, a z bliska i z daleka zaczęli przybywać ludzie, aby go podziwiać. 
Skąd wziąłeś te wszystkie wspaniałe kawałki szkła, tak lśniące i barwne? – 
pytali zaskoczeni, a zarazem poruszeni majstrowie. Znajdowałem je tu i tam, 
gdzie pracowali robotnicy. Ten witraż jest zrobiony z kawałków, które inni 
odrzucili jako niepotrzebne – odpowiedział obcokrajowiec. 

 
Nauczanie papieskie o Duchu Świętym 
„Kiedy mówimy o umiejętności, kojarzy się nam ona natychmiast ze zdolno-
ścią człowieka do coraz lepszego poznawania rzeczywistości, która go ota-
cza, i do odkrywania praw, które rządzą przyrodą i wszechświatem. Umiejęt-
ność, która pochodzi od Ducha Świętego, nie ogranicza się jednak do pozna-
nia ludzkiego: jest to specjalny dar, pozwalający nam pojąć, na podstawie 
świata stworzonego, wielkość i miłość Boga oraz Jego głęboką relację z każ-
dym stworzeniem”. 

 
Na wesoło 
Bogaty właściciel majątku miał dość leniwego ogrodnika. Pewnego razu 
zauważył go spokojnie leżącego w ogrodzie w godzinach pracy. Był to 
gorący, letni dzień. A ty, nicponiu jeden! – woła właściciel. – Nie jesteś 
godny, żeby to Boże słońce świeciło nad tobą. Wiem o tym, panie – odrzekł 
ogrodnik – i dlatego położyłem się w cieniu. 

 

W parku w nocy policjant spotyka bezdomnego: Panie, co to jest, hotel? 

A co ja jestem, informacja turystyczna? 

 
Dziś kolekta na cele parafii. Nieszpory o 16:30. Odpust w parafii Żędowice. 

Diecezjalne Dożynki na Górze św. Anny. 

——–—–—–——–—————–———–—–—–——–—————–—— 

We wtorek o 19:00, na plebanii, zapraszam na Spotkanie chór. 

——–—–—–——–—————–———–—–—–——–—————–—— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 18:00 w salce Spotkanie rodziców oraz 
kandydatów do Bierzmowania (w tym roku szkolnym są to uczniowie klasy VIII).  

——–—–—–——–—————–———–—–—–——–—————–—— 

W czwartek o 19:00, na plebanii, zapraszam na Spotkanie orkiestrę. 

——–—–—–——–—————–———–—–—–——–—————–—— 

W piątek kolejna „Nocna Droga 3+3=13km.” Kolonowskie - Myślina - Kolo-
nowskie. Msza św. o godzinie 20:00. 

——–—–—–——–—————–———–—–—–——–—————–—— 

W sobotę (osoby, które się zapisały) - wyjazd Nysa, Głębinów, Prudnik. Zbiórka 
o 7:15 przy plebanii, powrót ok. 17:00. 

——–—–—–——–—————–———–—–—–——–—————–—— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. 

——–—–—–——–—————–———–—–—–——–—————–—— 

Bóg zapłać za Dożynki: przyniesione dary, dekorację kościoła, obecność na 
Mszy św. o 10:00, przygotowanie i udział dzieci. 

Dziękuję za ofiary na cele remontowo - gospodarcze parafii składane: w koście-
le, w kancelarii, wpłaty na konto. 

W salce stoi już 50 nowych krzeseł, zainstalowany jest system do wyświetlania 
tekstów pieśni, w najbliższym czasie będą zamontowane boczne drzwi  
w kościele, zamówione jest 6 okien do wymiany na plebanii, Bus należy już do 
parafii. Z ofiar odkładam fundusze na zimę, aby można było opłacać rachunki 
na sezon grzewczy. 

Dziękuję za chęć wyjazdów na wycieczki i pielgrzymki (na Apel i do Zakopane-
go jest komplet). Dziękuję nowym osobom, które chcą zaangażować się w dzia-
łalność grup parafialnych. 

Dziękuję za modlitwy w mojej intencji, wszelkie dobre słowa, życzliwość  
i Obecność. 

——–—–—–——–—————–———–—–—–——–—————–—— 

Do nabycia Gość Niedzielny.  

——–—–—–——–—————–———–—–—–——–—————–—— 

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.  

W nadchodzącym tygodniu o sprzątanie kościoła i salek, prosimy panie z ulicy 
Kościuszki: Anna Wilczek, Anna Hornik, Violetta Markowska, Magdalena  
Wacławczyk. 

——–—–—–——–—————–———–—–—–——–—————–—— 

Bóg zapłać za ofiary, modlitwy, wykonane prace.  


