
Porządek NaboŜeństw 
od 18.01.2009 do 25.01.2009 r. 

Niedziela  18.01.  II  zwykła 
  7:30   Für + Ehemann u. Vater Johann u. ++ aus der Familie, Verwandtschaft, 

Wohltäter u. alle armen Seelen im Fegefeuer 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00  Za Ŝyjących i ++ parafian 
17:15   Nieszpory 
18:00   ……………………………………………………………. 
 
Poniedziałek  19.01.  św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa, wsp. 
  8:00  Za + Jana w 6 r. śm. i jego Ŝonę ElŜbietę 
 
Wtorek  20.01.   
17:00  Za ++ rodziców Franciszkę i Piotra Kluba, ElŜbietę i Wiktora Wilczek, 

brata Gerharda oraz ++ z pokr. Kluba, Wilczek i Feliks 
 
Środa  21.01.  św. Agnieszki, dz. i m., wsp. 
  9:00   Za wstawiennictwem św. Agnieszki za Ŝyjących i ++ babcie i dziadków 
 
Czwartek  22.01.   
17:00  Za + matkę Agnieszkę Krupka w r. jej ur. 
 
Piątek  23.01.   
17:00  Za + ojca Stanisława w 10 r. śm., ++ jego 3 braci, 3 siostry oraz ++ 

z pokr. 
 
Sobota  24.01.  św. Franciszka Salezego, bpa i dra K., wsp. 
  8:30   Za + ojca Adolfa Koźlik w 29 r. śm., jego rodziców, brata, bratową, 

rodziców Jana i Zofię Obstój, brata Norberta, szwagrów, męŜa Gerhar-
da Garbas, jego rodziców i brata, ++ z pokr. oraz dusze w czyśćcu cier-
piące 

 
 
17:30   NaboŜeństwo maryjne 
18:00   Za + Ŝonę i matkę Urszulę z ok. ur., rodziców Annę i Jana, teściów Ma-

thilde i Teodora, szwagra Józefa oraz ++ z pokr. 
 
Niedziela  25.01.  III  zwykła 
  7:30   Für + Ehemann u. Vater Theodor Rock, seine Eltern Josef u. Franziska, 

Schwiegereltern Lorenz u. Margarete Moj u. alle ++ aus der Verwandt-
schaft beiderseits 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00  Za + córkę Annę Naumann w 1 r. śm., matkę Jadwigę Śmieszkoł, zagi-

nionego ojca Pawła Śmieszkoł, + ojca Alfonsa Niwergol oraz ++ z pokr. 
17:15   Nieszpory 
18:00   Za ++ rodziców, Ŝonę i teściów 

 
 

RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ 
 

 
Rozpoczynamy dziś kolejny Tydzień 

Modlitw o Jedność wszystkich chrześcijan. 
Droga ku tej jedności nie jest łatwa ani krót-
ka. Dla trwałego zjednoczenia trzeba prze-
zwycięŜyć wieki podziałów, wzajemnej nie-
znajomości, róŜnego rodzaju uprzedzeń, nie-
chęci a nieraz nawet nienawiści. Jedną z ini-
cjatyw, która ma słuŜyć wzajemnemu pozna-
niu, pokonaniu barier a przede wszystkim 
wspólnej modlitwie jest właśnie Tydzień Mo-
dlitw o Jedność. 

Tradycja wspólnych modlitw chrześcijan róŜnych wyznań o jed-
ność sięga początków XX wieku, choć jednocześnie trudno jest 
wskazać dokładną datę narodzin tej inicjatywy. Ogólnie w historii 
ruchów ekumenicznych odróŜnić moŜemy trzy etapy: wiek III i IV, 
gdy stała się aktualną sprawa powrotu do Kościoła tych, którzy od 
niego odpadli z obawy prześladowań; wiek XII-XV to próby pozy-
skania dla jedności prawosławia; i współczesne kierunki, dąŜące ku 
zjednoczeniu rodziny chrześcijańskiej. 

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan jest 
obecnie koordynowany przez Światową Radę Kościołów, która sku-
pia 286 Kościołów i wyznań chrześcijańskich, oraz Papieską Radę 
do spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Tydzień Modlitwy orga-
nizuje się corocznie, by w ten sposób wyraŜać potrzebę bardziej wi-
docznej i w szerszej skali praktykowanej jedności wśród Kościołów 
chrześcijańskich. W tym roku hasłem Tygodnia są słowa z Księgi 
Proroka Ezechiela: „Aby byli jedno w Twoim ręku”. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 
03(792)  18.01.2009 – 25.01.2009 



 

Dlaczego tak niewiele wiemy o Bogu? 
 

 Dość często moŜemy spotkać ludzi 
o wysokiej kulturze, którzy są ignorantami 
w sprawach religii. Ich erudycja to tylko za-
mek z piasku. Brakuje im czegoś zasadni-
czego, czegoś, co dać moŜe jedynie religia, 
to znaczy całościowej wizji nauki, Ŝycia 

i świata. Są to ludzie, których myśl jest chora. 
Z drugiej strony człowiek nie moŜe w sposób pełny po-

znać Boga, poniewaŜ jest ograniczony w swym rozumieniu 
rzeczywistości. Zna przede wszystkim to, co widzi, czego do-
tyka, doświadcza. 

Ale to, Ŝe czegoś nie widzimy, nie dotykamy i nie do-
świadczamy, nie oznacza, Ŝe to „coś” nie istnieje. Stanowi to 
dowód, Ŝe chodzi tu o rzeczywistość niewidzialną, która umy-
ka ludzkim rachunkom i rozumowaniu. Istnieje bowiem wiele 
zjawisk, które wymykają się człowiekowi, jak to widać 
w świecie fizyki i innych nauk. Na przykład nie wiemy, czym 
jest elektryczność, ale znamy jej działanie. 

Nauka nigdy nie będzie mogła dokazać istnienia czy nieist-
nienia Boga, poniewaŜ jej sfera badań rozciąga się na to, co 
jest immanentne. Bóg jest natomiast transcendentny. Łatwiej 
wyczuć Go na podstawie efektów niŜ objaśnić. To samo zda-
rza się takŜe w miłości, której misterium umyka ludzkiemu 
zrozumieniu. Gdyby Bóg był zrozumiały dla wszystkich, po-
mijałby naszą wolność, poniewaŜ byliśmy przymuszeni do 
tego, by w Niego wierzyć. Według francuskiego filozofa Je-
ana Guittona Bóg pozostaje niedostępny nie tylko dlatego, by 
pozostawić nam wolność przyjęcia Go czy odrzucenia, ale 
takŜe dlatego, by lepiej okazywać moc swego miłosierdzia 
względem tych, którzy Go zniewaŜają. Nie jest przypadkiem, 
Ŝe św. Paweł twierdził: Teraz widzimy [Boga] jakby w zwier-
ciadle, niejasno: wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz 
(l Kor 13, 12). 

Dzisiaj II niedziela zwykła. Zapraszam na nieszpory 
w int. jedności chrześcijan o godz. 17:15.  
Kolekta kolędowa wyniosła 3.275,24 zł. Bóg zapłać! 
 
Rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jed-
ność Chrześcijan (18-25 stycznia). Hasło tegorocznego ty-
godnia: „Aby byli jedno w Twoim ręku” (Ez 37,17). Zapra-
sza się na Msze św. i zachęca się do modlitwy w tej inten-
cji! 
 
W środę przypada Dzień Babci a w czwartek Dzień Dziad-
ka. Zapraszamy na Mszę św. w ich int. z bł. dla osób star-
szych w środę o godz. 9:00. 
 
Zbiórka na remont dachów - podsumowanie 2008 roku 

 

Ilość złoŜonych deklaracji: 299 
Gotówka na dzień 31.12.2008 - 110.553,72 zł  
 

Za złoŜone ofiary serdeczne Bóg zapłać! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny i Ła-
migłówek 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczegól-
nie p. Matyldzie Schnabel i p. Jerzemu Świerc  
składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego 
błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: 
Natalię Jarzombek, Małgorzatę Trzasko, Ewę Młodkowską 
i Agnieszkę Wilimczyk. Bóg zapłać! 
 
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

03/2009 


