
Porządek NaboŜeństw 
od 08.11. do 15.11.2009 r. 

Niedziela  08.11.  XXXII zwykła 
  7:30   Für ++ Mitglieder aus der Rosenkranzfamilie in Kolonowskie 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Do OP. B. przez wst. Św. Huberta za Ŝyjących i ++ myśliwych i leśni-

ków z koła łowieckiego „Leśnik” oraz ich rodzin 
15:00   Nieszpory z udzieleniem s. chrztu św. Danielowi Karolowi Spałek 
18:00   …………………………………………………… 
 
Poniedziałek  09.11.  Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, św. 
17:00  …………………………………………………… 
 
Wtorek  10.11.  św. Leona Wielkiego, pap. i dra K.., wsp. 
15:00   …………………………………………………… 
16:00  Procesja i naboŜeństwo ku czci św. Marcina 
 
Środa  11.11.  św. Marcina z Tours, bpa, wsp. 
  8:00  Za + męŜa i ojca Eryka Walaszek w 30 r. śm., jego rodziców Jana 

i Gertrudę, o. Krystiana oraz ++ z pokr. Walaszek, Szaton i Czupała 
 
Czwartek  12.11.  św. Jozafata, bpa i m., wsp. 
17:00  Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w int. rodziny Obst 

Edward oraz za ++ z pokr. 
 
Piątek  13.11.  śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, mm., wsp. 
17:00  Za ++ rodziców Franciszkę i Franciszka Świerc, brata Leopolda, 

dziadków Dreja i Świerc oraz ++ pokr. (Msza. św. młodzieŜowa) 
 
Sobota  14.11.  bł. Marii, Luizy Merkert, wsp. 
  8:00   Dziękczynno-błagalna o pomyślność i zdrowie w int. 2 rodzin 
 
 
17:30   NaboŜeństwo maryjne 
18:00  Do Anioła StróŜa za roczne dziecko Franciszka Piotrowskiego oraz 

o bł. BoŜe w rodzinie 
 
Niedziela  15.11.  XXXIII zwykła 
  7:30   Für + Vater Paweł Leja zum Geburtstag u. + Mutter ElŜbieta 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   …………………………………………………… 
17:15   Nieszpory 
18:00   Za ++ rodziców Huberta i Łucję Felix, siostrę Ewelinę, Gerharda Ob-

long, Andrzeja Jeziorowskiego oraz ++ z pokr. Felix, Rust i Oblong 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Zaprawdę powiadam Wam: Ta uboga wdowa wrzuciła naj-
więcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy 

bowiem wrzucali z tego, co im zbywało... 
 

 Stawiając przed nami w dzisiejszej ewangelii postać 
ubogiej wdowy, Jezus przestrzega nas przed fałszywą, pustą 
doskonałością i pokazuje pozytywny obraz prawdziwego 
ucznia. JakŜe często dziś prowokowani jesteśmy przez 
„czasy” i ludzi do zewnętrznej poprawności, równieŜ 
w dziedzinie Ŝycia religijnego… Na ile jednak ta zewnętrzna 
poprawność wynika z głębokiej, motywowanej miłością 
wiary?  
 JakŜe wielka jest często róŜnica miedzy tym, co jest 
waŜne dla Boga, a tym, co jest waŜne dla ludzi. Na ludzi bo-
wiem zwykle robi wraŜenie to, co rzuca się w oczy, co wiel-
kie i zdumiewające. Bóg tymczasem, wzrusza się szczegóła-
mi drobnymi, lecz napełnionymi miłością: kaŜdą poboŜną 
myślą wielbiącą Stwórcę, kaŜdym modlitewnym westchnie-
niem, kaŜdą minutą uczciwie wykonanej pracy, kaŜdą kroplą 
potu wylaną w warsztacie czy na polu, kaŜdym wysiłkiem 
ofiarowanym drugiemu człowiekowi, kaŜdą łzą współczucia 
wylaną nad ludzkim cierpieniem… 
 Czyńmy na co dzień z naszego Ŝycia, z naszych radości 
i trosk, z naszych małych i wielkich Ŝyciowych zadań ów 
przysłowiowy „wdowi grosz”, który ofiarowany z miłością, 
stanie się wielki i cenny w oczach Boga. 



Na progu 
 
O zmierzchu pewien rolnik usiadł na progu swej skromnej chaty, aby 

nacieszyć się wieczornym chłodem. Obok jego chaty biegła droga wiodąca 
do wsi. Przechodzący nią męŜczyzna zauwaŜył siedzącego rolnika i pomy-
ślał: „Ten człowiek to przykład leniwca. Nic nie robi, spędza cały dzień sie-
dząc na progu domu...”. 

Trochę później przechodził ktoś inny i pomyślał: „To jakiś podrywacz. 
Siedzi i patrzy na przechodzące kobiety, i być moŜe zaczepia je i molestu-
je...”. 

W końcu przechodził jakiś obcy, kierując się do wioski, i pomyślał: „To 
na pewno pracowity człowiek. Trudził się cały dzień i teraz ma zasłuŜony 
odpoczynek”. 

W rzeczywistości niewiele moŜemy powiedzieć o rolniku, który sie-
dział na progu swego domu. Inaczej ma się rzecz z trzema przechodniami 
udającymi się do wioski: pierwszy to próŜniak, drugi to podejrzany typ, 
a trzeci to człowiek pracowity. 

Wszystko, co mówisz, mówisz o sobie; szczególnie, gdy mówisz o in-
nych. 
 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 
Czy ten, kto popełnił grzech śmiertelny, moŜe otrzymać przebaczenie? 
Ten, kto popełnił grzech śmiertelny, moŜe natychmiast otrzymać prze-

baczenie, jeŜeli tylko wzbudzi sobie akt skruchy doskonałej, połączony 
z mocnym postanowieniem odbycia spowiedzi sakramentalnej. Nie moŜe 
jednak przyjąć Eucharystii, zanim się nie wyspowiada.  

 
Z jakich grzechów powinno się spowiadać? 
Ten, kto chce pojednać się z Bogiem i Kościołem, musi wyspowiadać 

się kapłanowi ze wszystkich grzechów cięŜkich, z których się wcześniej nie 
spowiadał, po uprzednim dokładnym zbadaniu swego sumienia. RównieŜ 
spowiedź z grzechów lekkich, mimo Ŝe nieobowiązkowa, jest mocno zale-
cana przez Kościół. 

 
Czy niezbędne jest zadośćuczynienie za grzechy? 
Spowiednik proponuje penitentowi realizację pewnych aktów, polegają-

cych na zadośćuczynieniu i pokucie w celu naprawienia krzywdy spowodo-
wanej grzechem oraz odzyskania postawy godnej ucznia Chrystusa. 

Dzisiaj obchodzimy XXXII niedzielę. Zapraszam na naboŜeń-
stwo nieszporów połączone z udzieleniem s. chrztu św. o godz. 
15:00. Kolekta na utrzymanie cmentarza wyniosła 1.620,00 zł 
i 11,70 €. Bóg zapłać! 
 
W poniedziałek obchodzimy święto rocznicy poświęcenia Bazy-
liki św. Jana na Lateranie - Matki i Głowy Wszystkich Kościo-
łów Miasta i Świata 
 
We wtorek o godz. 16:00 zapraszamy wszystkie dzieci na pro-
cesję i naboŜeństwo ku czci św. Marcina. Na procesję prosimy 
przynieść lampiony. Po naboŜeństwie pieczenie kiełbasy przy 
ognisku.  
Św. Marcin jak zawsze prosi o podzielenie się z dziećmi z Peru! 
Bóg zapłać! 
 
Serdeczne podziękowania za modlitwy, ofiarowane Komunie 
św. z okazji moich urodzin. Bóg zapłać! Pamiętajcie o mnie 
w modlitwie! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Kalendarz Parafialny, Kalendarz 
Rolniczy i Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico i Weite Welt 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie 
p. Gertrudzie Machnik, p ElŜbiecie Dudarewicz i p. El-
frydzie Wąsik składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia Bo-
Ŝego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. ks. Czerwion-
ki: Ewę Walaszek, Krystynę Rokita, Brygidę Gontarz i Gizelę 
Brolik. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 
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