
Porządek NaboŜeństw 
od 11.10 do 18.10.2009 r. 

Niedziela  11.10.  XXVIII zwykła 
  7:30  Für die lebenden u. ++ aus der Pfarrgemeinde 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Do Op. BoŜej, MB RóŜańcowej i św. Gertrudy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą 

opiekę z ok. 90 r. ur. p. Gertrudy Tomala oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci i wnuków 
17:00   NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00   Za + męŜa i ojca Herberta Kania w m-c po śmierci 
 
Poniedziałek  12.10.   
17:15  NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00  Za + ojca Pawła Leja w r. śm., matkę ElŜbietę oraz ++ z pokr. 
 
Wtorek  13.10.  bł. Honorata Koźmińskiego 
17:00  NaboŜeństwo fatimskie 
18:00  Za + Marię Walaszek, jej męŜów, synów, córki oraz ++ z rodzin Walaszek, Ziaja, Gerlich i ++ 

z pokr. 
 
Środa  14.10.   
  9:00  Za Ŝyjących i ++ nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i obsługi Szkoły 

Podstawowej w Kolonowskiem 
11:00  Msza św. ślubna Anny Mańczyk i Rafała Świerczok 
17:15  NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00  Za + matkę Marię Strzodka w 7 r. śm. 
 
Czwartek  15.10.  św. Teresy od Jezusa, dz. i dra K. 
12:00  Za + Annę Świerczok oraz za ++ z rodzin Świerczok i Mańczyk 
17:15  NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00  Za + matkę ElŜbietę Kandora w r. śm., ojca Pawła, rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga, siostrę 

ElŜbietę, szwagra Rajmunda, Aleksandra Zyzik oraz ++ dziadków Kandora, Krupka, Drzyzga 
i Zyzik 

 
Piątek  16.10.  św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska, ur. 
17:15  NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00  Za + męŜa  Henryka Ochmann, matkę Jadwigę Śmieszkol z ok.. ur., zaginionego ojca Pawła 

Śmieszkol, teściów Annę i Pawła Ochmann, synów Reinholda i Pawła, Annę Naumann, Irenę 
Rathmann oraz ++ z rodzin Mocny, Drysch, Bronder, Kania i Niwergol (Msza. św. młodzieŜo-
wa) 

 
Sobota  17.10.  św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i m., wsp. 
  8:00   Za + Ŝonę i matkę Jadwigę Mocny w r. ur., rodziców Augustynę i Dominika Maleska, Wiktorię 

i Pawła Mocny oraz ++ z pokr. Maleska i Mocny 
12:00   Do MB RóŜańcowej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą i zdrowie dla 

p. Gabrieli Bogdoł z ok. 50 r. ur. oraz o bł. BoŜe i zdrowie w rodzinach dzieci 
 
 
17:15   NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00  Za + matkę Jadwigę Śmieszkoł, ojca Alfreda Niwergol, szwagra Henryka Ochmann z ok. ich 

ur., + córkę Annę Naumann oraz ++ z rodzin Śmieszkoł, Naumann, Niwergol, Ochmann, Ro-
gowski i Moj 

 
Niedziela  18.10.  XXIX zwykła 
  7:30  Für + Ehemann u. Vater Klaus Gepert zum Geburtstag, seine Eltern Maria u. Józef, Eltern Łu-

cja u. Franciszek Drynda u. alle ++ aus der Familie 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Za + ks. Huberta Mańczyk z ok. ur., męŜa Zygfryda, rodziców, rodzeństwo z obu stron, ++ 

z pokr. oraz za + Marię Ochman i Adama śak 
17:00   NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00   Za + ojca Konrada w 100 r. ur., matkę Agnieszkę, siostrę Magdalenę, ++ z pokr. oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ 

 
IX Dzień Papieski 

  
 PrzeŜywamy dziś po raz dziewiąty Dzień 

Papieski. Z wdzięcznością wspominamy ponow-
nie Ŝycie i dzieło Sługi BoŜego Jana Pawła II oraz 
błagamy Boga o dar jego rychłej beatyfikacji 
i kanonizacji. Hasło tegorocznego Dnia Papieskie-
go brzmi: Jan Paweł II – PapieŜ Wolności. Połą-
czenie imienia Następcy Świętego Piotra ze sło-
wem wolność wyraŜa przekonanie, Ŝe Jan Paweł 
II przypisywał promowaniu wolności miejsce fun-
damentalne, zyskując sobie tym samym prawo do 
miana: PapieŜ Wolności! 

Po pierwszej pielgrzymce do swojej Ojczy-
zny, której trzydziestolecie obchodzimy, dzięki 
wiekopomnemu „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi” Polska 
odzyskała upragnioną wolność. Ten Pontyfikat przyczynił się takŜe do powiewu 
wolności w Europie i wielu narodach świata. Gdzie modlił się PapieŜ, tam ludzie 
stawali się wolni, szczególnie we własnych sercach i sumieniach. Była to iskra, 
która dodatkowo zapalała do troski o pełną wolność własnych państw i narodów. 
Dlatego z taką mocą Jan Paweł II podkreślał, Ŝe wolność jest dana i jednocześnie 
zadana. Zerwanie zewnętrznych więzów to dopiero początek długiej drogi do 
prawdziwej wolności ducha, która ma moc zaspokoić ludzkie pragnienia. Jan 
Paweł II mawiał: wolności nie moŜna tylko posiadać, nie moŜna jej zuŜywać. 
Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć. 

Polem właściwym do pracy nad wolnością jest ludzkie sumienie – sanktu-
arium człowieka. W nim właśnie dokonują się kluczowe wybory. Sumienie nie-
ustannie wzywa do wierności BoŜym prawom i Ewangelii, które nie ograniczają 
jego wolności, jak dziś często się sądzi, lecz są jej absolutnym gwarantem. Dla-
tego Jan Paweł stwierdzał z całą mocą: wolność to słuŜyć Chrystusowi! Tak ro-
zumiana wolność poświęca się dla innych, szczególnie potrzebujących, pomnaŜa 
dobro wspólne, spala się w miłości Kościoła i Ojczyzny oraz w zaangaŜowaniu 
międzynarodowym dla dobra całej ludzkiej rodziny. 



Powiedz to pierwszy! 
 

 On był męŜczyzną potęŜnym, o donośnym głosie i szorstkim osobie bycia. Zaś ona – ko-
bietą łagodną i delikatną. Pobrali się. On dbał, by niczego jej nie brakowało, a ona zajmowała się 
domem i dziećmi. Później dzieci dorosły, pozakładały własne rodziny odeszły. Historia, jakich 
wiele. 

Lecz kiedy wszystkie dzieci były juŜ urządzone, kobieta straciła swój zwykły uśmiech, sta-
wała się coraz bardziej wątła i blada. Nie mogła juŜ normalnie jeść i w krótkim czasie przestała 
podnosić się z łóŜka. 

Zmartwiony mąŜ umieścił ją w szpitalu. 
Lecz chociaŜ u jej wezgłowia zbierali się najlepsi lekarze i specjaliści, Ŝadnemu z nich nie 

udało się określić, na co zachorowała kobieta. Potrząsali tylko głowami. 
Ostatni z lekarzy poprosił na stronę męŜa i rzekł: 
– Ośmieliłbym się powiedzieć, Ŝe po prostu... pańska Ŝona nie chce juŜ dłuŜej Ŝyć... 
MęŜczyzna w milczeniu usiadł przy łóŜku Ŝony i ujął ją za rękę. Była to mała, drobna rączka, 

która zupełnie ginęła w potęŜnej dłoni męŜczyzny. Potem rzekł zdecydowanie swym donośnym 
głosem: 

– Ty nie umrzesz! 
– Dlaczego? – zapytała kobieta, lekko wzdychając. 
– PoniewaŜ ja cię potrzebuję! 
– To dlaczego wcześniej mi o tym nie powiedziałeś? Od tej chwili stan zdrowia kobiety za-

czął się szybko poprawiać. Dzisiaj czuje się doskonale. A lekarze i znani specjaliści nadal zadają 
sobie pytanie, jaka choroba ją dotknęła i cóŜ za wspaniałe lekarstwo uzdrowiło ją w tak krótkim 
czasie. 

Nigdy nie czekaj jutra, by komuś powiedzieć, Ŝe go kochasz. Miłość to Ŝycie. Istnieje kraina 
umarłych i kraina Ŝywych. Tym, co je róŜni, to miłość. 
 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 
Jakie są owoce godnie przyjętej Komunii świętej? 
Komunia święta, czyli przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa, wzmacnia więź człowieka – który 

Je przyjmuje – z Panem. Komunia święta oczyszcza człowieka z grzechów powszednich i chroni 
przed grzechami cięŜkimi. PoniewaŜ wzmocnione zostają więzy miłości między Chrystusem 
i człowiekiem przyjmującym Komunię świętą, przystępowanie do tego sakramentu umacnia jed-
ność Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa. 

 
Kiedy moŜna przyjmować Komunię świętą? 
Kościół zaleca wiernym, którzy są odpowiednio przygotowani, przyjmować Komunię świętą 

podczas kaŜdej Eucharystii, w której uczestniczą; Kościół zobowiązuje wiernych do przyjęcia 
Komunii świętej przynajmniej raz w roku.  

 
Czy moŜna adorować Najświętszy Sakrament? 
PoniewaŜ Chrystus jest obecny w Najświętszym Sakramencie, naleŜy czcić Go poprzez ado-

rację. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jest dowodem wdzięczności oraz znakiem miłości 
wobec Chrystusa Pana. 

 
Jaki jest związek pomiędzy Eucharystią i Ŝyciem wiecznym? 
PoniewaŜ Chrystus odszedł z tego świata do Ojca, w Eucharystii daje nam zadatek przyszłej 

chwały; uczestnictwo w najświętszej Ofierze pozwala nam odkryć najgłębsze pragnienia Jego 
Serca i uczynić je naszymi, dodaje nam sił na drodze doczesnego pielgrzymowania, budzi w nas 
pragnienie Ŝycia wiecznego i juŜ teraz jednoczy nas z Kościołem w niebie, z Najświętszą Maryją 
Panną i z wszystkimi świętymi. 

Dzisiaj obchodzimy XXVIII niedziel ę zwykłą - Niedzielę Papieską. Zapra-
szam na naboŜeństwo róŜańcowe o godz. 17:00 w int. beatyfikacji Sługi Bo-
Ŝego Jana Pawła II. Przed kościołem zbiórka do puszek na Fundację Nowego 
Tysiąclecia wspierającą uczące się dzieci i młodzieŜ z ubogich rodzin. Bóg 
zapłać! 
 
Rodzina RóŜańcowa zaprasza swoich członków na spotkanie do salki para-
fialnej dzisiaj o godz. 15:00. 
 
Zachęca się do udziału w naboŜeństwach róŜańcowych!  
 
W środę przypada Dzień Nauczyciela. Zapraszamy do udziału we Mszy 
św., a wszystkim pracownikom oświaty składamy najlepsze Ŝyczenia. Oby 
wpatrzeni w Boskiego Mistrza nie tracili nadziei w pracy nad formowaniem 
młodych umysłów i serc! 
 
W piątek uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska i rocz-
nica wyboru Jana Pawła II 
 
W następną niedzielę przypada niedziela misyjna. Kolekta przeznaczona jest 
na misje. 
 

Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Anna Mańczyk z Fosow-
skiego i Rafał Świerczok z Kolonowskiego (zap. III) 

 
Serdeczne podziękowania składamy panom: Franciszkowi Machnik, Janowi 
Romańczuk, Rudolfowi Puzik, Józefowi Kulik i Henrykowi Drzyzga za prace 
przy garaŜu oraz firmie KOLB za wykonanie pokryw na studzienki odpływo-
we. Bóg zapłać! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Kalendarz Parafialny, Kalendarz Rolniczy  
i Mały Gość Niedzielny 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Krystynie Ko-
nieczko składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławień-
stwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. ks. Czerwionki: Joannę Ba-
lon, Ingeborgę Krupka, Gerardę Mańczyk i Antoninę Korgul. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 
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