
Porządek NaboŜeństw 
od 15.02.2009 do 22.02.2009 r. 

Niedziela  15.02.  VI zwykła 
  7:30   1. Für + Zofia Kruk anlässlich des Geburtstages, ihren Ehemann, 2 Söhne: 

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

   2. Für + Mutter Julia anlässlich des Geburtstages, ihren Ehemann, Eltern, 
Tochter Adelajda, 2 Schwiegersöhne u. alle ++ aus der Verwandtschaft 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Do Świętej Rodziny z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 

BoŜą, błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie i w rodzinach dzieci 
17:15   Nieszpory 
18:00   Do Anioła StróŜa za roczne dziecko Rafała Dawidowicz 
 
Poniedziałek  16.02.   
  8:00  Za + męŜa i ojca Jana Machnik w I r. śm. 
 
Wtorek  17.02.  
17:00  Za ++ rodziców, teściów, brata, męŜa oraz ++ z pokr. 
 
Środa  18.02.   
17:00   Za + męŜa i ojca Gerharda Świerc w 8 r. śm., ++ teściów Franciszkę i Jana 

Świerc, Alfreda Świerc, rodziców Wiktorię i Jana Nieslony, siostrę Marię, 
kuzynkę Hildegardę, jej syna Piotra Czioska, ++ ciotkę i wujka, Wincente-
go Schneider oraz dusze w czyśćcu cierpiące (Msza św. szkolna) 

 
Czwartek  19.02.   
17:00  Za ++ z rodziny 
 
Piątek  20.02.   
17:00  Za + Lucjana Krupka w 17 r. śm., jego ojca Otto Krupka oraz ++ z pokr. 

(Msza św. młodzieŜowa) 
 
Sobota  21.02.   
  8:30   Za + ojca, jego rodziców oraz braci Jana i Karola 
 
 
17:30   NaboŜeństwo maryjne 
18:00   Za + ojca Wilhelma, w 30 r. śm., matkę Agnieszkę, braci Józefa i Jana, 

męŜa Jana oraz ++ z pokr. 
 
Niedziela  22.02.  VII zwykła 
  7:30   Für + Ehemann u. Vater Jerzy Grabinski zum I. Todestag 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Do Najświętszego Sakramentu za Ŝyjących i ++ parafian 
17:00   Adoracja wspólna z bł. sakramentalnym 
18:00   Za + męŜa i ojca Pawła Kwas z ok. ur., jego rodziców Helenę i Henryka 

oraz ++ z rodzin Kwas, Włodarczyk i Adamczyk 

 

RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ 
 

„Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź i pokaŜ się kapłanowi” 
 
Uzdrawiającemu dotykowi miłości Chrystusa wobec 
chorego na trąd w dzisiejszej ewangelii towarzyszy proś-
ba: „Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź i pokaŜ się 
kapłanowi”. Za cud uzdrowienia, za moŜliwość powrotu 
do normalnego Ŝycia, której pozbawieni byli trędowaci, 
Chrystus domaga się dyskrecji. Dyskrecję słowniki i lek-
sykony określają jako umiejętność dochowania tajemni-
cy, umiejętność milczenia w jakiejś sprawie. Mowa jest 
podstawowym narzędziem wszelkich relacji między 
ludźmi. Mową wyraŜamy nasze myśli, pragnienia, uczu-
cia. Jednak znane przysłowie określa ją jako srebro, pod-
czas gdy milczenie nazywa złotem. Uzdrowiony trędowaty nie potrafił mil-
czeć, ale „zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło”. A czy my po-
trafimy być dyskretni? 
Człowiek dyskretny nie wnika z ciekawości w sprawy innych ludzi, zwłasz-
cza gdy te dotyczą ich Ŝycia prywatnego, intymnego. Gdy jednak zetknie się 
z nimi, wyczuje dzięki własnemu sumieniu, czego naleŜy nie powtarzać in-
nym. Dyskrecję określa się jako „kamień probierczy” ludzkiego charakteru 
i tego, czy moŜna człowieka obdarzyć zaufaniem. Dyskrecji wymaga się 
równieŜ od kaŜdego z nas, gdy przystępujemy do sakramentu pokuty, by 
w pokorze przed Bogiem wyznać nasze grzechy i doświadczyć miłosnego 
przebaczenia. Do zachowania dyskrecji zobowiązany jest wówczas nie tylko 
kapłan, który w imieniu Chrystusa odpuszcza grzechy, ale równieŜ przystę-
pujący do sakramentu pokuty i kaŜdy człowiek, jeŜeli przypadkowo usłyszał-
by fragmenty sakramentalnej spowiedzi. 
Prośmy szczególnie dzisiaj Chrystusa, o łaskę, która pomoŜe nam pielęgno-
wać cnotę wstrzemięźliwości w mowie i zachowywać dyskrecję tam gdzie 
jest ona konieczna. Niech zachętą będą nam słowa św. Augustyna: „Jeśli 
milczycie, czyńcie to przez miłość; jeśli zabieracie głos, czyńcie i to z miło-
ścią. Niech na dnie waszego serca panuje miłość, a wtedy nic innego jak tyl-
ko dobro z niego wyjść będzie mogło”. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 
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DZIEŁO KOLPINGA  
- cz. 2 

 Nawiązując do ostatniego artykułu i biorąc pod uwagę to, co o działalności Dzieła 
Kolpinga zostało powiedziane, moŜna wyodrębnić strefy konkretnych zadań.  
Pomoc Ŝyciowa: 
Rodzina Kolpinga powinna gwarantować swoim członkom i innym ludziom bezpośrednią 
pomoc. Wzajemne dawanie i branie nie musi się dokonywać tylko w formie zorganizowanej. 
JuŜ sama rozmowa pomiędzy członkami rodziny moŜe okazać się pomocna. MoŜliwe obszary 
działalności: 
- Pomoc w poszukiwaniu pracy 
- Opieka nad dzieckiem 
- Pomoc w kontaktach z Urzędami 
- Szkolenie w dziedzinie problematyki zdrowotnej  
- Informacja o szkołach i dokształcaniu  
- Problemy podatkowe i ubezpieczeniowe 
- Problemy wychowawcze 
- Wskazówki dotyczące spędzania wolnego czasu i urlopu. 
Praca kształceniowa: 
Jest Ona na drugim miejscu pod względem waŜności. Jest to nie tylko przekazywanie wiedzy 
rzeczowej, ale wskazywanie poglądów i systemów wartości. Jej głównym celem powinna być 
konkretna pomoc w przezwycięŜaniu wszelkich problemów Ŝycia.  
NajwaŜniejsze obszary pracy: 
1. Kształcenie religijne (formacja), 2. Szkolenie, przygotowanie do Ŝycia w małŜeństwie, 
3. Szkolenia dla rodziców, 4. Szkolenia dla małŜonków, 5. Szkolenie zawodowe, 6. Szkolenie 
polityczne. 
Przedsięwzięcia: 
Kształcenie i działanie są ze sobą ściśle powiązane. Przedsięwzięcia nie poparte wiedzą ogólną 
i fachową są skazane na niepowodzenie. Kształcenie bez działania nie przynosi Ŝadnych korzy-
ści. Niektóre moŜliwości działań: budowa placu zabaw dla dzieci, problematyka polityki samo-
rządowej, działanie na rzecz ochrony środowiska. 
ZaangaŜowanie polityczne: 
WaŜnym działaniem jest zachęcanie swoich członków do angaŜowania się w sprawy społeczno
–polityczne. Członek Rodziny Kolpinga wspierany i inspirowany do działania będzie starał się 
działać odpowiedzialnie. W obliczu pogłębiających się rozdźwięków. Dziełu Kolplinga zaleŜy, 
aby z Jego szeregów wyszli ludzie ponoszący odpowiedzialność za państwo, społeczeństwo 
i dalszy rozwój kraju, w którym cele i idee Dzieła Kolpinga mogły być realizowane.  
Wspólnota rodzinna: 
Stworzenie miejsca, w którym kaŜdy członek moŜe czuć się dobrze, gdzie spotyka się ludzi 
o podobnych poglądach, gdzie w jednakowy sposób dzieli się wolność z odpowiedzialnością.  
Chodzi tu o charakter Rodziny Kolpinga, jako wspólnoty rodzinnej. Atmosfera rodzinna ma 
pomagać w łatwiejszym zaangaŜowaniu się w sprawy drugiego człowieka. 
Kontakt z ludzmi: 
W zestawie zadań Rodziny Kolpinga nie moŜe zabraknąć jej udziału w kształtowaniu wolnego 
czasu i Ŝycia towarzyskiego. Właśnie dzisiaj kiedy róŜnorodność ofert spędzania wolnego cza-
su się powiększa powinno nam zaleŜeć na tym aby nauczyć się sensownego wykorzystania go. 
W czasach obecnych obserwujemy w ludziach tendencję do izolacji. Trudno jest spotkać oso-
by, które angaŜują się w róŜne sprawy nie licząc na własne korzyści. Dzięki temu otwierają się 
moŜliwości sensownego zaplanowania wspólnych spotkań, które kształcą, a zarazem są spotka-
niem towarzyskim i odwrotnie.  
Reasumując:  
Zarówno praca nad sobą jak i dostrzeganie społecznej odpowiedzialności łatwiej da się realizo-
wać w związku ludzi zjednoczonych ze sobą zupełnie bez przymusu. UmoŜliwia to wspólne 
działanie i urzeczywistnia to czego sami nie moglibyśmy dokonać.  
 Zadań i obszarów działania jest wiele ale do tego potrzebni są ludzie, na których Nasza 
Parafialna Rodzina Kolpinga czeka. Mamy nadzieję, Ŝe w naszej Małej Ojczyźnie normalną 
praktyką będzie: „jedni drugim brzemiona nosili”. 
          E. Obst 

Dzisiaj VI niedziela zwykła. Zapraszam na nieszpory o godz. 17:15. 
Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na ubezpieczenie budynków ko-
ścielnych. Bóg zapłać! 
Skarbonka przy stajence (na misje) - 413,06 zł; kolekta z 2 lutego wy-
niosła: 609,68 zł i 1,20 €. Bóg zapłać! 
 
Rada Duszpasterska prosi Parafian Dobrej Woli o modlitwę w inten-
cji naszego Księdza Proboszcza. Bóg zapłać! 
 
Rekolekcje parafialne rozpoczną się tradycyjnie w Środę Popielcową 
(25.02.) i potrwają do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu (01.03.). Ka-
znodzieją rekolekcyjnym będzie ks. Jan Opala ze Zgromadzenia KsięŜy 
Klaretynów. Obejmijmy Jego i nasze rekolekcyjne ćwiczenia naszymi 
modlitwami.  
 

Zbiórka na remont dachów - stan na 31.01.2009 r. 
Liczba deklaracji: 243 
Zadeklarowana kwota: 99.243,38 zł 
Dokonane wpłaty: 34.253,38 zł   Bóg zapłać! 
 
Serdeczne podziękowania składamy panu Herbertowi Pawlik za wy-
konanie świecznika przy figurze Matki BoŜej. Bóg zapłać! 
 
Na kierowców-wolontariuszy zgłosili się panowie: Jan Rolik, Krzysz-
tof Muc, Adam Śmieszkoł i Teodor Muc. Bóg zapłać! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Łamigłówek i Stadt Gottes.  
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. Anasta-
zji Spałek, p. Gertrudzie Czupała i p. Leonardowi Spałek 
składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławień-
stwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Helenę 
Budnik, Małgorzatę Swoboda, Sylwię Koston i Beatę Piontek. Bóg za-
płać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

07/2009 


