
Porządek NaboŜeństw 
od 01.03.2009 do 08.03.2009 r. 

Niedziela  01.03.  I Wielkiego Postu 
  7:30   Für + Gerhard Steinert (von Nachbarn) 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Za + ojca Piotra śyłka z ok. ur., oraz ++ z pokr. śyłka, Klimaszewski i Wojsa 
17:00   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
18:00   Za + męŜa i ojca Waldemara w 10 r. śm. 
 
Poniedziałek  02.03. 
  8:00  Do Op. BoŜej i MBN Pomocy z podz. za odebrane łaski z prośbą o bł. BoŜe 

i zdrowie na dalsze lata z ok. ur. p. Adelajdy Młynek oraz o bł. BoŜe i zdrowie 
w rodzinach dzieci 

 
Wtorek  03.03.   
17:00  W r. śm. Joachima, jego rodziców Wiktorię i Albina, teściów Anastazję i Józe-

fa, braci Huberta i Ernesta, wujków Fredka i Gintra, ciotkę Helenę oraz ++ 
z pokr. 

 
Środa  04.03.  św. Kazimierza, królewicza, św. 
17:00  Do Op. B. i MBN Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie 

i BoŜe bł. na dalsze lata dla Józefa i Łucji oraz o bł. BoŜe i zdrowie w rodzi-
nach dzieci (Msza św. szkolna) 

 
Czwartek  05.03.  I miesiąca 
16:00  Godzina Święta 
17:00  Za + ojca Reinholda w r. śm. oraz jego Ŝonę ElŜbietę 
 
Piątek  06.03.  I miesiąca 
  7:00  …………………………………………….. (Deutsch) 
17:00  Droga KrzyŜowa z wypominkami 
18:00  Za + siostrę Magdalenę w r. śm., jej męŜa Teodora oraz ++ rodziców, szwa-

grów i dziadków (Msza św. młodzieŜowa) 
 
Sobota  07.03.  I miesiąca 
  8:30   Do MBN Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie z ok. 70 r. ur. 

oraz o bł. BoŜe w rodzinie córki i synowej 
 
 
17:00   NaboŜeństwo I sobót miesiąca 
18:00   Za + ciotkę Helenę Gomoluch w m-c po śmierci 
 
Niedziela  08.03.  II Wielkiego Postu 
  7:30   …………………………………………….. (Deutsch) 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Do Op. BoŜej i MBN Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą 

opiekę BoŜą i zdrowie dla p. Gertrudy Smandzich z ok. 70 r. ur. oraz o bł. BoŜe 
i zdrowie w rodzinach dzieci 

17:00   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
18:00   Za + męŜa i ojca Piotra Chudy w 9 r. śm. oraz za ++ rodziców z obu stron, sio-

strę Stanisławę, braci Antoniego i Franciszka i o bł. BoŜe w rodzinach dzieci 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

 
09(798)  01.03.2009 – 08.03.2009 

 
RECEPTA NA CODZIENNO ŚĆ 

 
„Zaraz teŜ Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni prze-

był na pustyni, kuszony przez szatana.” 
 
Wielu współczesnych ludzi uśmiecha się z niedo-
wierzaniem, gdy słyszą słowo szatan, niektórzy 
uwaŜają go za „wymysł” średniowiecza, jeszcze 
inni uwaŜają, iŜ szatana wymyślił Ko ściół, aby 
mieć w ręku broń do zastraszania ludzi.  
Tymczasem szatan nie jest wymysłem człowieka 
ani Kościoła, nie ma teŜ powodu, by uśmiechać się 
na brzmienie tego słowa, bo szatan jako uosobie-
nie zła – upadły anioł – posiadający inteligencję 
przewyŜszającą nasz rozum i wyobraŜenie, istnieje 
i to właśnie potwierdza liturgia dzisiejszej niedzie-
li. Potwierdza i przypomina nam na początku Wielkiego Postu o jego ist-
nieniu, bo czas pokuty i nawrócenia to przede wszystkim czas walki z po-
kusą, słabością i złem, które są właśnie dziełem szatana. MoŜe brzmi to 
dziwnie, ale chyba musimy uwierzyć w istnienie szatana tak jak wierzymy 
w istnienie Boga, by pierwszego się wyrzekać a drugiego kochać. 
Gdyby szatan nie istniał i nie miał wielkiej mocy, nie ośmieliłby się kusić 
Chrystusa – Syna BoŜego – jak to słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. 
Podobnie, choć chyba bardziej skutecznie, kusi nas. Jak walczyć z tą poku-
są?  
Jeden z katechetów zadał swoim uczniom pytanie: „Co robicie, gdy jeste-
ście kuszeni?”. Jedna z dziewczynek tak odpowiedziała: „Kiedy szatan 
puka do drzwi mojego serca, ja tylko mówię do Jezusa, który Ŝyje w moim 
sercu: Jezu proszę Cię, otwórz drzwi. I kiedy Jezus otwiera, szatan z prze-
raŜeniem ucieka wołając: Przepraszam, pomyliłem drzwi”. Mieć Jezusa 
w sercu, pozwalać, by to On był jego odźwiernym, troszczyć się, by w Nim 
zawsze mieszkał przez oczyszczanie w sakramencie pokuty, częstą Komu-
nię św. i karmienie serca miłością do drugiego człowieka… Czy potrzeba 
bardziej konkretnej podpowiedzi…? 



 
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 

Aby we wszystkich krajach świata bardziej ceniono i uznawano rolę ko-
biet. 
 
 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 
Aby biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy w Chińskiej 
Republice Ludowej, w duchu listu skierowanego do nich przez PapieŜa 
Benedykta XVI starali się być znakiem i narzędziem jedności, komunii 
i pokoju. 
 
 

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA 
Abyśmy wykorzystali okres Wielkiego Postu do odnowy i pogłębienia 
Ŝycia religijnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym miesiącu następujące RóŜe RóŜańcowe przewodniczą modlitwie 
róŜańcowej: 
01.03. RóŜa 12 - p. Edward Obst 
08.03. RóŜa 1 - p. Teresa Obst 
15.03. RóŜa 2 - p. Anna Bock 
22.03. RóŜa 3 - p. Inga Muc 
29.03. RóŜa 4 - p. Hildegarda Czupała 

Dzisiaj I niedziela Wielkiego Postu i zakończenie rekolekcji parafialnych. 
Zapraszamy na naboŜeństwo Gorzkich śali z kazaniem pasyjnym o godz. 
17:00. Kaznodzieją pasyjnym będzie ks. Wojciech Włoch, ksiądz wikary 
z Ozimka. 
Kolekta na ubezpieczenie budynków kościelnych wyniosła 2.371,00 zł. Bóg za-
płać! 
 
Bóg zapłać o. Janowi za ukazanie nam naszych dróg do Jezusa w świetle 
ewangelicznych postaci. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na misje oraz WSD 
KsięŜy Klaretynów. Bóg zapłać! 
Przed kościołem zbiórka na Kurię i WSD. Bóg zapłać! 
 
W tym tygodniu I czwartek miesiąca. Zapraszamy na Godzinę Świętą o godz. 
16:00. 
 
W piątek odwiedziny chorych od godz. 8:00. 
 
W sobotę naboŜeństwo I sobót o godz. 17:00. Zapraszamy! 
 
W następną niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na Krajowy Fundusz 
Misyjny. Bóg zapłać! 
 
Informujemy, Ŝe nasza Parafia posiada stronę internetową pod adresem:  

www.parafia-kolonowskie.pl 
MoŜna będzie tam znaleźć wszystkie najwaŜniejsze informacje związane z Ŝy-
ciem i funkcjonowaniem naszej Wspólnoty! Zapraszamy do odwiedzin! 
 
Serdeczne podziękowania składamy panom Herbertowi Ozimek za dowoŜenie 
chorych na Msze św.; Andrzejowi Cieśla za wymianę Ŝarówek oraz Marcinowi 
Rozik i Rafałowi Pocześniok za utworzenie strony www naszej Parafii. Bóg za-
płać! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Łamigłówek i Stadt Gottes.  
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. Adelajdzie 
Młynek, p. Józefowi Krupka, p. ElŜbiecie Kaszuba i p. Łucji Krupka 
składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa 
i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Iwonę Henel, ElŜbie-
tę Janoszka, Dorotę Front i Helenę Krasucką. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

09/2009 


