
Porządek NaboŜeństw 
od 22.03.2009 do 29.03.2009 r. 

Niedziela  22.03.  IV Wielkiego Postu - Laetare 
  7:30   Für + Wiktor Muc (von Nachbarn) 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   O zdrowie i bł. BoŜe dla córki Eweliny Mańczyk z ok. ur. oraz o opiekę 

BoŜą dla całej rodziny 
17:00   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
18:00   Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Smieskol, + męŜa Franciszka Ma-

niera, syna Henryka, siostry Paulinę i ElŜbietę, szwagrów oraz ++ z pokr. 
 
Poniedziałek  23.03. 
  7:00  Za + syna Marcina z ok. ur., ++ rodziców, teściów oraz ++ z pokr. 
 
Wtorek  24.03.   
17:00  Za ++ rodziców Pawła i Marię Świerc, Piotra i ElŜbietę Feliks, brata 

Georga, 2 szwagierki: Helenę i Krystynę, 3 szwagrów: Michała, Wilhel-
ma i Zygfryda, 2 bratanków: Rudolfa i Józefa, Dietmara Bulik oraz dusze 
opuszczone 

 
Środa  25.03.  Zwiastowanie Pańskie, ur. 
  7:00  Za Ŝyjących i ++ członków RóŜ RóŜańcowych z Kolonowskiego 
17:00  …………………………………………... (Msza św. szkolna) 
 
Czwartek  26.03.   
17:00  …………………………………………... 
 
Piątek  27.03.   
17:00  Droga KrzyŜowa z wypominkami 
18:00  Za + męŜa i ojca Henryka Swoboda w 1 r. śm. (Msza św. młodzieŜowa) 
 
Sobota  28.03.   
  8:00   Za ++ rodziców i teściów Martę i Jana Bock, Krystynę i Wilhelma Dam-

bon, braci Józefa i Franciszka oraz ++ z pokr. z obu stron 
 
 
17:30   NaboŜeństwo maryjne 
18:00   Za + męŜa i ojca Gotfryda Hornik, jego rodziców Klarę i Pawła Hornik, 

rodziców Martę i Antoniego Miklitz, siostrę Małgorzatę Halek, szwagra 
Józefa Hornik oraz ++ z pokr. 

 
Niedziela  29.03.  V Wielkiego Postu 
  7:30   Für + Ehefrau u. Mutter Anna Świerczok u alle ++ aus der Verwandt-

schaft 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Za Ŝyjących i ++ parafian 
17:00   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
18:00   Do MB N. Pomocy z podz. za opiekę BoŜą z ok. ur. i z prośbą o bł. BoŜe 

w rodzinie 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ 

 
Dzień Świętości śycia 2009 

 
 W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 
marca 2009 r. – obchodzić będziemy Dzień Świętości 
śycia. Jak uczył niestrudzony obrońca Ŝycia ludzkiego 
Sługa BoŜy Jan Paweł II: Podstawowym celem tego 
dnia jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, Kościele 
i społeczeństwie wraŜliwości na sens i wartość ludzkie-
go Ŝycia w kaŜdym momencie i w kaŜdej kondycji. Dzień 
ten poprzedzony 24 marca Narodowym Dniem śycia 
w szczególny sposób wpisuje się w tegoroczny program 
duszpasterski Kościoła „Otoczmy troską Ŝycie”. 
 Dzień Świętości śycia to szczególny dzień podejmowania Dzieła Du-
chowej Adopcji, dzieła modlitwy w intencji dzieci poczętych a nienarodzo-
nych, których Ŝycie jest zagroŜone. Duchowa Adopcja jest modlitwą w inten-
cji dziecka zagroŜonego zabiciem w łonie matki. Trwa tyle, ile ciąŜa - 9 mie-
sięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy róŜańcowej oraz 
specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba decydująca się 
na adopcję duchową nie wie, kim jest "jej" dziecko, jego imię zna tylko Bóg. 
Wszyscy, którzy pragną złoŜyć przyrzeczenia Duchowej Adopcji, mogą zro-
bić to w kościele podczas specjalnej Mszy św., ale równieŜ prywatnie. W ja-
kichkolwiek jednak okolicznościach i miejscach odbywa się przyrzeczenie 
konieczne jest wypełnianie odpowiednich postanowień. Do modlitw moŜna 
dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia, np. częsta spowiedź i Ko-
munia św., czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałoga-
mi, pomoc potrzebującym. 
 Duchową Adopcję moŜe podjąć kaŜdy - nawet osoby Ŝyjące w związ-
kach niesakramentalnych czy rozwiedzeni. Jedynie dzieci podejmują ją pod 
opieką rodziców. Duchową Adopcję moŜna podejmować wielokrotnie, pod 
warunkiem wypełniania poprzednich zobowiązań.  
 Niech zbliŜająca się Uroczystość Zwiastowania Pańskiego będzie za-
tem szczególnym dniem głębokiej refleksji nad wielkim darem Stwórcy, ja-
kim jest ludzkie Ŝycie. 



Wdzięczność 
 

 Bywają ludzie i jest ich niestety coraz więcej, którzy chcą mieć 
koniec bez początku, jutro bez wczoraj, owoc bez drzewa. Chcą być sa-
mowystarczalni i nic nikomu nie zawdzięczać. Słowo JA jest u nich naj-
waŜniejszym słowem: - JA sam do wszystkiego doszedłem, sam wszyst-
ko zrobiłem, nikt mi nie pomagał, od nikogo nie nic chcę, nikomu za nic 
nie muszę być wdzięcznym, bo nie ma gorszej rzeczy niŜ mieć dług 

wdzięczności. 
Tacy ludzie zdają się być tak samowystarczalni, Ŝe nie widzą i nie chcą znać kogo-
kolwiek, komu mieliby cokolwiek zawdzięczać. A dobroczyńców nie cierpią za to, 
Ŝe przypominają oni – nawet swoim istnieniem - o jakiejś zaleŜności, powinności 
czy teŜ  długu, który wiąŜe człowieka z człowiekiem. - Nic nikomu nie jestem wi-
nien, niczego od nikogo nie potrzebuję - to przekonanie coraz większej liczby osób, 
zupełnie pozbawionych wdzięku wdzięczności. 
Kilka przysłów mówiących o tym: 
- „Nic nie starzeje się szybciej niŜ wdzięczność.” 
- „Prędzej wybaczy ci ktoś podłość, której wobec ciebie się dopuścił, niŜ dobrodziej-
stwo, którego od ciebie zaznał.” 
- „Dlaczego mnie nienawidzisz, przecieŜ ci nie pomogłem.” 
- „Za złe czyny karzą po śmierci, a za dobre- jeszcze za Ŝycia.” 
- „Dług pienięŜny i dług wdzięczności to dwie róŜne rzeczy.” 

 
Młody słonecznik zadarł głowę do góry i zapatrzył się w słońce szepcząc. 

„Jesteś podobne do mnie i jak ja piękne. Nienawidzę szarej i brzydkiej ziemi, która 
zmusza mnie do zwracania ku niej twarzy wieczorami, przywiązuje mnie do siebie 
i jeszcze upomina się o ziarna, których w sobie nie znoszę. Wypal we mnie te ziarna 
- wtedy uwolnię się od wszystkiego: od korzeni, ziaren i ziemi. Daj mi tylko więcej 
blasku” …Słońce ukryło się za burzową chmurą… „JakŜe mogę ci dać siebie - po-
wiedziało smutno - jeśli ty nic nie chcesz oddać tym, od których wziąłeś wszystko?”. 
I po chwili słonecznik, zniszczony ulewą leŜał na ziemi, która nie pragnęła jego płat-
ków a tylko choć jednego ziarna, dzięki któremu przywróciłaby mu Ŝycie, zakorze-
niając je w sobie. 
 

Wdzięczność ma wdzięk i klasę. To wielka, piękna cecha człowieka, który 
potrafi schylić głowę i powiedzieć: Jestem ci wdzięczny. DZIĘKUJĘ! 

Wdzięczność to śpiew rzeki o powrocie do swego źródła, by nie zapomnieć 
kim jest i dzięki komu. To pieśń o jej dopływach, dzięki którym dociera do morza, 
by w chmurze zwracać siebie deszczem. 

Człowiek zrywający więzy wdzięczności skazuje siebie na nijakość, bezi-
mienność, nieŜyczliwość i brak miłości. Miłość bowiem to ponoć: 

WDZIĘCZNOŚĆ BEZ GRANIC ZA WSZYSTKO I ZA NIC! 
 

Temat został zaczerpnięty z tygodnika katolickiego 
„ Niedziela” z września 2004 r. 

 
          Obserwator 

Dzisiaj IV niedziela Wielkiego Postu (Laetare). Zapraszamy na naboŜeństwo Gorzkich 
śali z kazaniem pasyjnym o godz. 17:00. 
Kolekta na kwiaty do BoŜego Grobu oraz na wystrój ołtarza przez cały rok wyniosła 
3.337,93 zł i 15,40 €. Bóg zapłać! 
Zbiórka do puszek na obiekty kurialne oraz na konserwację zabytków wyniosła 505,00 zł 
i 0,40 €. Bóg zapłać! 
 
W środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Obchodzimy Dzień Świętości 
śycia. Błogosławieństwo dla matek  oczekujących potomstwa po kaŜdej Mszy św.! 
 
W piątek zapraszamy na naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej z wypominkami. 
 
W następną niedzielę (29.03.) o godz. 16:00 przyjmowanie intencji na 2 półrocze 2009. 
W następną niedzielę przed kościołem zbiórka jałmuŜny postnej z całego roku. 
 
Postanowienia z ostatniego posiedzenia PRD. W związku z posiadaną kalkulacją kosz-
tów remontu dachu naszego kościoła, oprócz zebranych i zadeklarowanych na ten rok 
kwot, zabraknie na pokrycie wszystkich kosztów ok. 80 tys. zł. Roboty rozpoczną się 
w tygodniu po Wielkanocy i, jeŜeli pogoda dopisze i nie będzie innych nieprzewidzia-
nych przeszkód, trwać będą 3 miesiące. Aby zebrać brakuj ącą sumę postanowiono: 
1. w 3 niedzielę miesiąca ogłosić kolektę specjalną, którą będą zbierali członkowie Rady; 
2. wydać parafialny kalendarz na rok 2010 (osoby chętne do pomocy mile widziane); 
3. apelować do hojności naszych byłych parafian zamieszkałych zagranicą. Na naszej 
stronie www moŜna znaleźć numer konta bankowego. 
 
Caritas Parafialny organizuje w dniu 26.03.09 wyjazd do kina w Opolu na film 
„Popiełuszko. Wolność jest w nas.” Wyjazd o godzinie 10:45 z parkingu kościelnego. 
Odpłatność w autobusie 20 zł od osoby. Zapisy u p. K. Koziołek numer telefonu 077/ 
4 611 032. Serdecznie zapraszamy! 
 
Do sprzedaŜy mieszkanie po Magazynie OdzieŜowym CARITAS Parafii Kolonowskie 
przy ul. Leśnej w Kolonowskiem. Szczegółowe informacje moŜna uzyskać pod nr tel. 
077/ 4611 558! 
 

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

 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny i Łamigłówek 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. Erykowi Stryczek składa-
my jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze 
lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Fabrycznej: Janinę Leś oraz z ul. Ko-
nopnickiej: Marię Szmyt, Marię Feliks i Reginę Piechota. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

12/2009 


