
Porządek NaboŜeństw 
od 08.03.2009 do 15.03.2009 r. 

Niedziela  08.03.  II Wielkiego Postu 
  7:30   Für + Vater Johann Obst zum Geburtstag, + Onkel Georg u. ++ aus den Famili-

en Obst u. Szydłowski 
  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 opie-

kę 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 
 
Poniedziałek  09.03. 
17:00  Za + męŜa i ojca Gerharda Wąsik, ++ rodziców z obu stron, siostrę Małgorzatę, 

brata Georga , szwagra Huberta oraz ++ z pokr. Wąsik i Dyla 
 
Wtorek  10.03.   
17:00  Za + ojca Ernesta Czudaj, teścia Waltra, babcię Gertrudę Rajtor oraz ++ 

z pokr. Czudaj i Rolik 
 
Środa  11.03.   
17:00  Za ++ rodziców Martę i Piotra Machnik w r. ur., rodziców Annę i Andrzeja 

Ochmann, ich rodziców i rodzeństwo, + Marię Labus w r. ur. oraz ++ z pokr. 
i dusze w czyśćcu cierpiące (Msza św. szkolna) 

 
Czwartek  12.03.   
17:00  Za +męŜa i ojca Karola Pawlik, ++ rodziców Franciszka i Krystynę, teściów 

Ignacego i Karolinę oraz ++ z rodzin Pawlik i Gawlik 
 
Piątek  13.03.   
17:00  Droga KrzyŜowa z wypominkami 
18:00  Do Op. BoŜej z prośbą o zdrowie i BoŜe bł. dla córki Pauliny Makusek z ok. 18 

r. ur. (Msza św. młodzieŜowa) 
 
Sobota  14.03.   
  8:30   Za + matkę Martę Kania w r. śm., ojca Stanisława, teścia Alfreda Steinert, 

dziadków Kania, Fiedler, Drysch, Steinert oraz ++ z pokr. 
 
 
17:30   NaboŜeństwo maryjne 
18:00   Za ++ Paulinę i Franciszka Czupała, ich syna Franciszka, Annę i Jana Grobarek, 

++ Piotra, Bernarda i Mariolę oraz ++ z rodziny Czupała i Grobarek 
 
Niedziela  15.03.  III Wielkiego Postu 
  7:30   Für + Ehefrau u. Mutter Margarete Puzik anlässlich eines Monats nach dem 

Tode 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Za + męŜa i ojca Leopolda, ++ rodziców z obu stron, dziadków, braci, siostry, 

bratową, szwagrów oraz ++ z pokr. 
17:00   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
18:00   Za + Ŝonę i matkę Joannę Drzymała w 2 r. śm. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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RECEPTA NA CODZIENNO ŚĆ 

 
 II Niedziela Wielkiego Postu jest Nie-
dzielą Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Po raz 
trzeci dzień ten przeŜywany jest jako szczegól-
na okazja do solidarności z polskimi misjona-
rzami i do zaangaŜowania się na rzecz wspar-
cia ich działań edukacyjnych, medycznych 
i charytatywnych. Pod hasłem „Misjonarz słu-
gą śycia”, Dzieło Pomocy „Ad Gentes” dzia-
łające w strukturach Komisji Episkopatu Pol-
ski ds. Misji, zaprasza do pomocy misjona-
rzom poprzez miłość, która wyraŜa się w uczynkach pokutnych 
takich jak modlitwa, jałmuŜna i post.  
 Misjonarze wielokrotnie podkreślają, Ŝe potrzebują wspar-
cia duchowego, poczucia więzi z Kościołem, który ich posłał do 
pracy misyjnej. Ta więź umacnia się przede wszystkim poprzez 
modlitwę, zarówno wspólnotową jak i indywidualną. Misjonarzy 
moŜemy teŜ wesprzeć, kiedy pościmy. Post uwalnia nas od przy-
wiązania do rzeczy i spraw tego świata i kieruje nasze myśli ku 
Bogu, czyniąc nas wraŜliwymi takŜe na misyjne działania Ko-
ścioła. Obok modlitwy i postu nasze wsparcie moŜe teŜ przyjąć 
postać jałmuŜny misyjnej, która przeznaczona będzie dla 2100 
polskich misjonarzy głoszących Ewangelię w 96 krajach świata.  
 Niech zatem nie zabraknie w naszych kościołach i domach 
modlitwy za misje i misjonarzy, szczególnie dziś w II niedzielę 
Wielkiego Postu. Zewnętrznym zaś wyrazem jałmuŜny niech bę-
dzie nasza hojność podczas zbiórki do puszek w ramach tzw. jał-
muŜny wielkopostnej na misje. 



Pfr. Johannes Zlotos, Kirchweg 8, 79244 Münstertal 
tel. 0049-7636-788515; E - mail: Zlotos-Muenstertal@t-online.de 

 
Münstertal, 2009-02-25 

 
„Aby dusza moja śpiewała Twoją chwałę i nie umilkła, 

 Panie i BoŜe mój, wiecznie Tobie dziękować będę” 
          (Ps. 30,13) 

 
Drodzy Parafianie Parafii Kolonowskie, 
 
 Cytowany tutaj psalm - jak i dzień złotego jubileuszu kapłaństwa - obejmuje 
wszystkie trzy wymiary czasu: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 
 Myślą obejmuję ów zimowy poranek, gdy z rąk ks. bpa Franciszka Jopa 
w kościele św. Andrzeja w Zabrzu otrzymałem święcenia kapłańskie. Cztery dni 
później w kapliczce, jak nazywano wtedy prowizoryczny kościół pw. Niepokalane-
go Serca NM Panny, odprawiłem Mszę św. prymicyjną. 
 Sakrament, który wtedy otrzymałem, nie był jednorazowym wydarzeniem, 
lecz działał na róŜnych etapach kapłańskiej drogi - 15 lat w diecezji opolskiej i 35 
lat w diecezji Freiburg. Pierwszą placówką duszpasterską było Kolonowskie, gdzie 
mogłem zbierać cenne doświadczenia w zakresie katechizacji, praktyki kancelaryj-
nej oraz prowadzenia inwestycji i nieodzownych remontów. Głęboko w pamięci 
utkwiły mi obozy wakacyjne z młodzieŜą. Prymitywne warunki w szałasach na 
malowniczej Rusinowej Polanie, długie wędrówki po tatrzańskich szlakach oraz 
moŜliwość odprawienia Mszy św. w pobliskiej kaplicy w stylu podhalańskim, któ-
rą w okresie wakacji opiekowali się  
oo. Dominikanie - wszystko to sprawiło, Ŝe 10-dniowy pobyt w Tarach stał się 
ogromną atrakcją. 
 Serce pełne wdzięczności w sensie biblijnym zwraca się najpierw ku Bogu - 
Dawcy dóbr wszelkich. Dlatego teŜ w centrum mojego jubileuszu była Msza św. 
dziękczynna, którą odprawiłem z grupą kapłanów, na czele z ks. arcybiskupem 
Alfonsem Nossolem. Oprócz moich krewnych obecny był konwent sióstr św. Józe-
fa oraz wielu parafian. Miłą niespodziankę sprawiły mi niektóre grupy, co uwi-
doczniło się w wystroju kościoła, w słuŜbie około 50 ministrantów, udziale chóru 
kościelnego w połączeniu z zespołem instrumentalnym oraz uroczystym przyjęciu 
w sali parafialnej, zorganizowanym z inicjatywy miejscowego ks. proboszcza oraz 
Rady Parafialnej. To, Ŝe ofiara pochwalna i dziękczynna została złoŜona równieŜ 
w Kolonowskiem, gdzie dane mi było duszpasterzować przez 8 lat, bardzo mnie 
cieszy i pozwala Ŝywić nadzieję, Ŝe pieśń chwały, która Panu śpiewam nie zamilk-
nie. 
 Czcigodnemu ks. proboszczowi, członkom Rady Parafialnej oraz wszystkim 
Parafianom gorąco dziękuję za przesłane Ŝyczenia, a przede wszystkim za dar mo-
dlitwy. 
 Dziękując za pamięć, Ŝyczę wam głębokiego przeŜycia okresu Wielkiego 
Postu oraz serdecznie pozdrawiam 
 

       były duszpasterz Johannes Zlotos 

Dzisiaj II niedziela Wielkiego Postu. Zapraszamy na nabo-
Ŝeństwo Gorzkich śali z kazaniem pasyjnym o godz. 17:00. 
Kaznodzieją pasyjnym będzie ks. Wojciech Włoch, ksiądz 
wikary z Ozimka. Bóg zapłać! 
Przed kościołem zbiórka do puszek na Krajowy Fundusz Misyj-
ny. Bóg zapłać! 
 
W piątek zapraszamy na naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej z wy-
pominkami. 
 

W sobotę (14.03.) o godz. 10:00 w naszej salce parafialnej od-
będzie się coroczne spotkanie wielkopostne dla Parafialnych 
Zespołów Caritas dekanatu Zawadzkie, na które serdecznie 
zapraszamy czynnych członków Zespołu Caritas! 
 
W następną niedzielę kolekta na kwiaty do BoŜego Grobu oraz wystrój 
ołtarza w ciągu całego roku, a przed kościołem do puszek na obiekty 
kurialne i konserwację zabytków. Bóg zapłać! 

 
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Dorota Rolik 
z Kolonowskiego i Marcin Rozik z Ozimka (zapowiedź I) 
 

Zbiórka na remont dachów - stan na 28.02.2009 r. 
Liczba deklaracji: 247 
Zadeklarowana kwota: 100.243,38 zł 
Dokonane wpłaty: 41.923,38 zł    Bóg zapłać! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny i Łamigłówek 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. Gertru-
dzie Smandzich, p. Józefie Szymalskiej, p. Hildegardzie Głą-
bik i p. Teresie Chudy składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia 
BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Marię Ko-
nieczny, Mariolę Chudy, Sylwię Chudy i Katarzynę Ploch. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

10/2009 


