
 

 

 

Niedziela 06.11. XXXII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża i ojca Bogusława w 17 r. śmierci, jego rodziców, rodziców Różę  
i Franciszka oraz krewnych 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 

10:00 Za ++ ojca Edmunda Mocny w r. śmierci, matkę Hildegardę oraz pokr. 

16:30 Różaniec za ++ 

17:00 Za ++ rodziców 

 

Poniedziałek 07.11.  

17:30 Różaniec za ++ 

18:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Wilhelma w r. urodzin, rodziców, teściów i pokr. 

 

Wtorek 08.11.  

  17:00   Za ++ dusze w czyśćcu cierpiące, opuszczone,  potrzebujące Naszej modlitwy 

  

Środa 09.11. Rocznica poświęcenia Bazyliki na Lateranie, święto 

  17:00   Za + Dorotę Buchacz w 2 r. śmierci, ojca Marka, ++ z pokr. Buchacz i Ziaja 

 

Czwartek 10.11.  św. Leona Wielkiego, papieża, wsp. 

16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++ męża, ojca Eryka Pawlik w 1 r. śmierci, rodziców Gertrudę i Pawła, teścia Karo-
la, Krystiana Wiśniewskiego, szwagra Krzysztofa i pokr. 

 

Piątek 11.11.  

  7:30 Różaniec za  młode pokolenie 

  8:00 Za ++ męża Eryka w r. śmierci, rodziców Jana i Gertrudę, ks. Krystiana, teściów Jana  
i Gertrudę, brata Ryszarda, bratową Helenę, ciocię Annemarie Radimerski, i pokr. 

15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie, 
łaski dla Sebastiana Wacławczyka z ok. 50 r. urodzin 

 

Sobota 12.11.  

  8:00 Za + Marię Banach - zam. od Róży Różańcowej 

14:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP opiekę, zdrowie, 
łaski dla Teresy i Edwarda Obst z ok. 40 r. ślubu oraz r. urodzin Edwarda, o Boże bł. 
opiekę Aniołów Stróżów w w rodzinach dzieci 

16:00 Spotkanie z św. Marcinem 

18:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Franciszka Spałek w r. urodzin, ojca Jerzego i Wilhelma 

 

Niedziela 13.11. XXXIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ ojca Pawła Leja w r. urodzin, matkę Elżbietę 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 

10:00 Za + ojca Alfreda Muc w r. śmierci 

16:30 Różaniec za ++ 

17:00 O radość  wieczną dla kuzyna Janusza Suski - zam. od siostry Damiany 

od 30.10. do 06.11. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

41 (1499) 06.11.–13.11.2022 r. 

Refleksja 

 
Jeszcze na temat Kiermaszu. Świątynia, ma 
ogromne znaczenie dla człowieka wierzące-
go. Nasze drogi powinny prowadzić do świą-
tyni, bowiem to właśnie w niej można odpo-
wiedzieć na pytanie z dzisiejszej Ewangelii: 
„Za kogo Mnie uważacie?”. Jeśli mamy od-
powiedzieć: „Za Syna Bożego, za mojego 
Zbawiciela i Przyjaciela”, to musimy do 
świątyni podejść odpowiedzialnie i zrozu-
mieć, czym ma ona dla nas być? Odpowiedź 
jest dość prosta. Kościół jest miejscem świę-
tym, w którym mieszka Bóg. Nie można go 
więc omijać. Niektórzy parafianie praktykują 
codzienne nawiedzanie świątyni. To wspa-
niałe świadectwo dawane innym. Bóg czeka w swoim domu na nawiedze-
nie, na wyznanie: „Ty jesteś Miłością!”. Skoro jest to miejsce święte, zobo-
wiązuje ono do odpowiedniego zachowania – pełnego godności i skupienia. 
Iluż to tak zwanych niedzielnych katolików nie potrafi zachować się  
w świątyni. A może i my przeżywamy ciągłe rozproszenia. Ile razy ogląda-
my się w kościele, jesteśmy zainteresowani tym, kto wszedł albo w co jest 
ubrany? Świątynia jako miejsce święte domaga się od nas specjalnego trak-
towania i właściwie nie ma od tej reguły wyjątków. Świątynia jest także 
swoistym źródłem. Człowiek przychodzi do niej, aby wzmocnić swoje siły. 
Większość sakramentów i błogosławieństw jest udzielana w kościele. To  
w nim człowiek zaczyna swoje życie i je kończy. Do źródła się przychodzi, 
by z niego zaczerpnąć. Człowiek, który unika tego źródła, staje się coraz 
słabszy, a jego wiara obumiera. Dla ilu parafian droga do świątyni porosła 
chwastami? Dlaczego niektórzy latami omijają z daleka kościół? Nie rozu-
mieją istoty źródła. Trzeba je nawiedzać regularnie, a nie sporadycznie. 
Nikt z nas nie jest źródłem łaski. Chrystus mieszkający w tabernakulum  
takim źródłem jest! Może trzeba zatroszczyć się o tych, którzy nie rozumie-
ją albo nie chcą zrozumieć istoty Kościoła – Źródła. Świątynia jest także 
skarbem, za który każdy powinien poczuć się odpowiedzialny.  
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Opieka nad nią nie jest tylko zadaniem księdza czy siostry zakonnej. Troska  
o wygląd, porządek, ale i o liturgię jest obowiązkiem każdego człowieka wie-
rzącego. Poczujmy się więc współodpowiedzialni za ten skarb naszej wiary, za 
miejsce przebywania samego Boga. Powinniśmy się interesować tym, co się 
dzieje w naszym kościele. A przecież są tacy parafianie, którzy nie znają nawet 
patrona ich parafii. Jakże ważny jest kontakt, więź z parafią, która jako wspól-
nota lokalna dba o duchowe i materialne potrzeby kościoła. Świątyń w Polsce 
nie brakuje. Pustoszeją one powoli, ale systematycznie? Ktoś powie: „Kościół 
nie ma nic atrakcyjnego do zaproponowania młodym ludziom”. Czyż Kościół 
ma być atrakcyjny? Świątynia powinna być wypełniona wiernymi nie dlatego, 
że jest atrakcyjna, ale dlatego, że jest miejscem spotkania Boga z człowiekiem. 
W świecie pełnym desakralizacji i deptania podstawowych praw człowieka 
świątynia jawi się jako miejsce, w którym człowiek niemalże dotyka sacrum. 
Ma to być miejsce refleksji, wyciszenia i uspokojenia. Trzeba na nowo odkryć 
ten wymiar świątyni. Ma ona dawać wierzącym poczucie bezpieczeństwa oraz 
nieustannej opieki Boga. 

 

Opowiadanie 

Pewnego ranka na samym środku drogi pojawił się wielki kamień. Był pokaź-
nych rozmiarów i widać było go z daleka. Kierowcy musieli go objeżdżać tylko 
z jednej strony, wstrzymując tym samym ruch po przeciwnej stronie drogi. Ha-
mowali i ustawiali się w kolejce, narzekając przy tym i naciskając klaksony.  
O jedenastej utworzyła się manifestacja mieszkańców, którzy protestowali 
przed urzędem miasta. W południe związki zawodowe ogłosiły trzydniowy 
strajk, a wszyscy uczniowie wyszli na ulice, aby demonstrować. O czwartej po 
południu wszyscy oburzeni zajęli główny plac, a redakcja programu „Pełzające 
wiadomości” wysłała swoich dziennikarzy do domu przewodniczącego rady 
miasta. Natychmiast powstał ruch społeczny o nazwie „Kamieniowi NIE”.  

O godzinie osiemnastej drogą przejeżdżał obwoźny sprzedawca warzyw swoją 
rozlatującą się furgonetką. Zatrzymał się na poboczu, włączył światła awaryjne 
i w bezpiecznej odległości roztropnie ustawił „trójkąt”, aby ostrzec nadjeżdża-
jących. Następnie spróbował usunąć głaz. Z niemałym trudem i w pocie czoła 
udało mu się przetoczyć kamień na pobocze drogi. Kiedy już zamierzał wrócić 
do swej furgonetki, zauważył, że do kamienia – w miejscu, które wcześniej 
przylegało do asfaltu – była przyklejona duża koperta. W niej znajdował się 
czek na pokaźną sumę i list z nagłówkiem głównego zakładu przemysłowego  
w kraju. List informował, że czek jest przeznaczony dla tego, kto usunie  
kamień z drogi. Czekowi towarzyszyła oferta pracy na stanowisku wicedyrek-
tora wykonawczego zakładu. Obwoźny sprzedawca pojął to, czego wielu z nas 
nawet nie próbuje zrozumieć: „Każda przeszkoda jest szansą na rozwój”. 

 

Sentencja: św. Ambroży - Przyjaźń, która trwa tylko do śmierci, nie jest godna, 
by nazywać ją przyjaźnią. 

 
Dziś kolekta na cele diecezji i seminarium. Odpust w parafii Staniszcze Wielkie. 

—————–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 
W poniedziałek o 17:30 ostatni Różaniec za zmarłych. Msza św. o 18:00. Zapisy-
wanie Intencji mszalnych na cały 2023 rok w godzinach:  

16:30 - 17:15 i 18:30 - 19:00. 

—————–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

Od wtorku wieczorne Msze św. w tygodniu o 17:00. 
—————–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. 

—————–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 
W sobotę o 16:00 spotkanie z św. Marcinem. Gromadzimy się przy kościele. Pro-
cesja, Nabożeństwo dłuższe ze śpiewami (będzie można złożyć dar na Misje),  
Rogal Marcinowy - od Caritas. Nie będzie Nabożeństwa wieczornego. 

—————–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 
W przyszłą niedzielę kolekta na cele ludzi bezdomnych, ubogich. O godzinie 
17:00 w auli Seminarium w Opolu koncert zespołu Dżem. Szczegóły na plakatach 
(bilety można nabywać u p. Adama Kały z ul. Słowackiego).  

—————–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

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 ul. 1 Maja: Adelajda Wacławczyk, Anna Rogawska, Joanna Konieczko, Iwona 
Smieskol. 

—————–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, prace. Za wszystkie modlitwy w okresie 
Wszystkich Świętych. Nastrój modlitewny i refleksyjny na cmentarzu. Za ofiary 
złożone z racji wypominek. Ofiara ze skarbonki na utrzymanie cmentarza to: 
1.173 zł. Bóg zapłać za zamawiane Intencje Mszale. 

—————–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 
Na wesoło 

Kościelny do grupy zwiedzającej kościół: A na wieży mamy stary wielki dzwon, 
którym dzwoni się na pasterkę, rezurekcję, na wybór papieża, jak przyjeżdża bi-
skup lub jak jest inne nieszczęście w okolicy. 
 

Pewien proboszcz był znany z celnych odpowiedzi. Wcześniej, aby nieco ogrzać 
zimny kościół postawił tam kilka piecyków akumulacyjnych na prąd. Później za-
pytano go zapytano, czy jest ciepło w świątyni. Odpowiedział: Tak, raz na mie-
siąc, gdy rachunek przychodzi. 

 
W czasie lekcji pani nauczycielka zapytała Jasia: Co wiesz o powstaniu listopado-
wym? Niewiele, ale tata mówi, że ludzie się już szykują – odpowiedział Jasiu. 


