
Porządek NaboŜeństw 
od 08.02.2009 do 15.02.2009 r. 

Niedziela  08.02.  V zwykła 
  7:30   Für die lebenden u. ++ Mitglieder unserer Pfarrgemeinde 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Do Op. BoŜej i MB N. Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i bł. BoŜe na dalsze lata z ok. 80 r. ur. p. ElŜbiety Mańczyk oraz za ++ 
męŜa i syna 

17:15   Nieszpory 
18:00   Za + rodziców, męŜa Karola, syna Andrzeja, 2 braci: Józefa i Krzysztofa, 

teściów i dziadków z obu stron 
 
Poniedziałek  09.02.   
  8:00  ………………………………………………………………… 
 
Wtorek  10.02. św. Scholastyki, dz. wsp. 
17:00  Za + męŜa i ojca Ernesta Czudaj, matkę Gertrudę Rajtor oraz ++ z rodzin 

Czudaj i Lempa 
 
Środa  11.02.  NM Panny z Lourdes 
  9:00   Za chorych, samotnych i seniorów z sakr. namaszczenia chorych i bł. lourdz-

kim z ok. Światowego Dnia Chorych 
17:00   Za + syna Zygfryda Smieszkoł, męŜa Józefa, ++ rodziców i teściów, ++ 

z pokr. oraz dusze w czyśćcu cierpiące (Msza św. szkolna) 
 
Czwartek  12.02.   
17:00  Za + męŜa i ojca Józefa Bok, rodziców Julię i Józefa Wonschik, Martę i Jana 

Bok, szwagra Franciszka oraz ++ z pokr. 
 
Piątek  13.02.   
17:00  …………………………………... (Msza św. młodzieŜowa) 
 
Sobota  14.02.  śś. Cyryla, mnicha i Metodego, bpa, patronów Europy, św. 
  8:30   Do Op. BoŜej z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą 

z ok. 50 r. ur. p. Walentego Szydłowskiego 
 
 
17:30   NaboŜeństwo maryjne 
18:00   Za ++ rodziców Wiktora i Cecylię Laski, Annę i Pawła Drzymała oraz za ++ 

rodzeństwo  
 
Niedziela  15.02.  VI zwykła 
  7:30   Für + Zofia Kruk anlässlich des Geburtstages, ihren Ehemann, 2 Söhne: Bo-

gusław u. Jerzy, Schwiegertochter Renata, + Vater Franz Smieskol u. alle ++ 
aus der Verwandtschaft 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Za + matkę Julię w r. ur., jej męŜa, rodziców, córkę Adelajdę, 2 zięciów oraz 

++ z pokr. 
17:15   Nieszpory 
18:00   Do Anioła StróŜa za roczne dziecko Rafała Dawidowicz 

 
RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ 

 
 

„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” 
 
W Ewangelii dzisiejszej niedzieli 

słyszymy o Jezusie, który pokazuje 
nam postawę, jaka staje się udziałem 
kaŜdej i kaŜdego ochrzczonego. Przy-
naleŜność do Kościoła rodzi konkretne 
zobowiązania, które kształtują styl Ŝy-
cia chrześcijanina. Umocnieni modli-
twą w świątyni - tak jak Jezus w syna-
godze - jako Ŝywy Kościół, wychodzi-
my na zewnątrz, by swym spotkaniem 
z Chrystusem dzielić się z innymi. 
Idziemy do domu przyjaciół - tak jak Jezus poszedł do domu 
Piotra - i tam niesiemy Dobrą Nowinę wszystkim obciąŜonym 
i opanowanym przez róŜne gorączki współczesności. Wycho-
dzimy - jak Jezus - przed bramę miasta, czyli aktywnie i twór-
czo uczestniczymy w Ŝyciu społecznym, ekonomicznym i poli-
tycznym, przemieniając je i ubogacając wartościami ewange-
licznymi. Następnie znów udajemy się na modlitwę - jak Jezus 
na miejsce pustynne - by tam na nowo nabrać sił od Boga, 
uświadomić sobie swą toŜsamość i godność chrześcijanina. 
Takich wyznawców potrzebuje Chrystus, takich członków po-
trzebuje Kościół, takich świadków będzie szukał świat; świat, 
do którego mamy iść, świadomi ciąŜącego na nas – ochrzczo-
nych, obowiązku: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 
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Dzieło Kolpinga 
 

Adolf Kolping (ur. 8 XII 1813r. w Kerpen, zm. 4 XII 1865r. 
w Kolonii). Pochodził z bardzo biednej rodziny. Od wczesnej 
młodości borykał się z niesłychanymi trudnościami, zdającymi 
się wykluczać rozwój i zdobycie wyŜszych celów Ŝycia. Dzięki 
niezwykłej wytrwałości i współpracy z wezwaniem BoŜym stał 
się wspaniałym kapłanem, wychowawcą, pisarzem, socjologiem, 
społecznikiem, a zwłaszcza Ojcem rzemieślników i robotników. 
Wspiął się na wyŜyny heroicznego i świętego Ŝycia. W dniu 27 
X 1991 został zaliczony przez Jana Pawła II w poczet Błogosła-
wionych. NajwaŜniejszym Dziełem Jego Ŝycia jest Stowarzysze-
nie Rzemieślników zwane dziś Dziełem Kolpinga. Międzynaro-
dowe Dzieło Kolpinga skupia dziś 400 000 członków w tym ponad 300 z Polski. 
 
O co w ogóle chodziło Kolpingowi? 
Poprzez Związek Czeladników chciał on pomóc młodym ludziom w rozwoju osobo-
wości i zdobywaniu doświadczenia obejmującego wszystkie dziedziny Ŝycia. Jako 
prawdziwi chrześcijanie powinni dobrze wypełniać wszystkie swoje obowiązki wo-
bec rodziny, pracy, Kościoła, społeczeństwa i państwa. Z własnego doświadczenia 
znał Kolping róŜnorodne problemy i potrzeby czeladników, których połoŜenie szcze-
gólnie w tym czasie było bardzo trudne. Nikt nie zajmował się ich osobistymi czy 
zawodowymi troskami i problemami, nikt nie oferował bezpiecznego schronienia 
i pomocy. Tu zaczyna się rola Związku Czeladników. Kolping próbował w swoich 
czasach stworzyć dla młodych ludzi znajdujących się w cięŜkiej sytuacji bezpieczne 
miejsce, oferował im pomóc zarówno w sensie materialnym jak i duchowym. 
 
CzyŜ najwaŜniejszymi problemami naszych czasów nie są: 
Zagubienie wielu ludzi, niemoŜność przyjęcia jasnej postawy, precyzyjnej skali war-
tości w coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości. Dotyczy to równieŜ sfery 
duchowej i światopoglądowej. Jesteśmy świadkami zmagania się bardzo róŜnych 
wartości, celów politycznych i społecznych. Nasza przyszłość zaleŜy od tego, które 
siły i tendencje zwycięŜą. Dzieło Kolpinga jest katolicką wspólnotą kształceniową, 
stworzoną przez Adolfa Kolpinga, zwróconą w kierunku rodziny i wszelkich towa-
rzyszących jej zjawisk. KaŜdy członek podejmując wspólne działania moŜe się roz-
wijać mimo ciągle zmieniających się warunków społecznych. Zadanie Rodziny Kol-
pinga polega na zachęcaniu swych członków do działania w duchu chrześcijańskim 
oraz dawaniu im moŜliwości kształtowania swego Ŝycia świadomie i odpowiedzial-
nie. Oznacza to wykorzystanie wszelkich otrzymanych szans działania dla własnego 
dobra oraz poszanowania odpowiedzialności za całość swych poczynań. Dotyczy to 
wszystkich grup wiekowych. MoŜemy wyróŜnić następujące, konkretne strefy działa-
nia: 
- pomoc Ŝyciowa 
- praca kształceniowa 
- przedsięwzięcia 
- zaangaŜowanie polityczne 
- wspólnota rodzinna 
- kontakt z ludzmi. 
 
Rozwinięcie zadań w następnym numerze.     E. Obst 

Dzisiaj V niedziela zwykła. Zapraszam na nieszpory o godz. 17:15. 
 
We wtorek spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej o godz. 18:00. 
 
W środę obchodzimy wspomnienie NM Panny z Lourdes i Światowy 
Dzień Chorych. Z tej okazji Caritas Parafialny zaprasza wszystkich 
chorych, samotnych i seniorów na Mszę św. z sakramentem namasz-
czeniem chorych i bł. lourdzkim o godz. 9:00, a następnie na spotkanie 
w salce parafialnej. Do dyspozycji jest bus. 
 
W sobotę święto śś. Cyryla i Metodego, patronów Europy.  
 
W następną niedzielę kolekta na ubezpieczenie budynków kościelnych. 
 
Poszukujemy kierowców-wolontariuszy do transportu osób starszych 
na niedzielną Eucharystię. Chętni proszeni o zgłoszenie w zakrystii.  
 
Serdeczne podziękowania składamy panom: Piotrowi Anderwald z Ka-
dłuba za traktorek-kosiarkę do koszenia trawy; Heinzowi Wonschik za 
organizację kuligu dla ministrantów; Franciszkowi Mańczyk, Janowi Ro-
mańczuk, Mariuszowi Rolik, Danielowi Macioł, paniom: s. Cyrylii, Ire-
nie Szostok, Marii i Magdalenie Kruk, Dominice Steinert oraz ministran-
tom za rozebranie boŜonarodzeniowego wystroju kościoła. Bóg zapłać! 
 
Ksiądz Józef śyłka wraz z rodziną Hornik dziękuje księŜom, orkiestrze, 
straŜy oraz wszystkim uczestnikom za udział w pogrzebie śp. Gotfryda. 
Bóg zapłać! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Łamigłówek i Stadt Gottes.  
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. ElŜbiecie 
Mańczyk p. ElŜbiecie Wacławek, p. Marii Stryczek i p. Kon-
radowi Ziaja składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego 
błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Beatę Ściu-
pider, Barbarę Bieniek, Ewę Lenart i Urszulę Knol. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

06/2009 


