
Porządek NaboŜeństw 
od 10.10. do 17.10.2010 r. 

Niedziela  10.10.  XXVIII zwykła 
  7:30  Für + Muter Maria anlässlich des 8. Todestag 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00  Przez wst. MB RóŜańcowej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe  

z ok. r. śubu pp. Małgorrzaty i Mariusza 
17:00   NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00    Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe na dalsze lata, w r. ur. p. Franciszka 

Poloczek oraz za ++ rodziców 
 
Poniedziałek  11.10.   
17:15  NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00  Za + męŜa Józefa, ++ rodziców Józefa i Marię, brata Ernesta, teściów Emilię i Michała  

oraz Jana i Paulinę 
 
Wtorek  12.10.   
17:15   NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00   Za + ojca Józefa Leja w r. śm., matkę ElŜbietę oraz ++ z pokr. 
 
Środa  13.10.  bł. Honorata Koźmińskiego, prezb., wsp. 
17:00  Za +  Ernesta Ulrich, matkę Annę oraz ++ dziadków z obu stron 
17:45  NaboŜeństwo fatimskie 
 
Czwartek  14.10.   
  9:00  Za Ŝyjących i ++ pracowników szkoły z ok. Dnia Nauczyciela 
17:15  NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00  Przez wst. MB RóŜańcowej z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe w rodzinie oraz w rodzinach  

dzieci i wnuków 
 
Piątek  15.10.  św. Teresy od Jezusa, dz. i dra K. wsp. 
17:15   NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00   Za + matkę ElŜbietę Kandora w 7 r. śm., ojca Pawła, rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga, 

siostrę ElŜbietę, szwagra Rajmunda oraz za ++ dziadków Kandora, Krupka, Drzyzga i Zyzik 
   (Msza św. młodzieŜowa) 
 
Sobota  16.10.  św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska, ur. 
  8:00  Do Op. B., przez wst. MBN Pomocy za + męŜa Wilhelma Skornia w 6 tyg. po jego śm. oraz 

z podz. za 25 lat wspólnego poŜycia małŜeńskiego 
11:00  Msza św. ślubna Anna Kurzeja i Mariusz Kurzeja 
12:30  Msza św. ślubna Aneta Szmyt i Marc Brockhuis 
 
 
17:15  NaboŜeństwo rózańcowe 
18:00  Za + męŜa, ojca i dziadka Henryka Ochmann, + matkę Jadwigę Smieskol z ok. ich ur., za 

poległego ojca Pawła Smieskol, teściów Annę i Pawła Ochmann, ich 2 synów, ++ dziadków 
Annę i Piotra Mocny, + Annę Nauman, Irenę Rathmann oraz za ++ z rodzin Bronder, Kania, 
Drysch i Niwergol 

 
Niedziela  17.10.  XIX zwykła 
  7:30  Für + Ehefrau u.Muter Hedwig, ++ Eltern Augustine u. Dominik, Wiktoria u. Paul,  

3 Brüder, alle ++ aus der Verwandtschaft u. um Gesudheit in dem Familien der Kinder 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00  Za + matkę Jadwigę Śmieszkoł, ojca Alfonsa Niwergol z ok. ich ur. córkę Annę Nauman, jej 

ojca chrzestnego Henryka Ochmann, + ojca Pawła Śmieszkoł oraz za ++ z rodzin Śmiesz-
koł, Ochmann, Niwergol, Rogowski, Moj i Pasieka 

17:00   NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00    Za + brata w r. śm., oraz za ++ rodziców 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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 PrzeŜywamy dziś po raz dziesiąty 

Dzień Papieski. Towarzyszy mu motto: „Jan 
Paweł II – Odwaga Świętości”.  
Z wdzięcznością wspominamy Ŝycie i dzie-
ło Jana Pawła II, który był i pozostaje dla 
większości z nas, a zwłaszcza dla ludzi mło-
dych, wspaniałym nauczycielem i świad-
kiem, który przekonuje, Ŝe „świętość jest 
dla ludzi”. 

Odwaga świętości to po pierwsze  
wyniesienie przez Jana Pawła II ogromnej 
rzeszy Sług BoŜych do chwały ołtarzy. 
Wskazywał ich pod kaŜdą szerokością  
geograficzną, w kaŜdym narodzie, języku, 
powołaniu i zawodzie, w kaŜdym stanie, rasie i wieku. Szukał tych, 
którzy pochylali się nad ubogimi, pełnili posługę nauczania, oddawali 
swe Ŝycie wychowaniu czy wreszcie byli nieugiętymi świadkami nie-
wygodnej prawdy. 

Po wtóre Ojciec Święty dał niejednokrotnie dowód swej niebywałej 
odwagi w trudnych realiach Ŝycia. Jednak dzisiaj koniecznie naleŜy 
uwypuklić fakt, iŜ nie bał się jawnego dąŜenia do świętości osobistej, 
która ujawnia się w człowieczeństwie i moŜe być realizowana przez 
kaŜdego. Czynił to zwyczajnie, prosto i niezwykle konsekwentnie. 

Wreszcie odwaga PapieŜa ujawniała się w wezwaniu do świętości. 
To prawda, Ŝe taka jest rola Piotra, i Ŝe zadanie wydaje się względnie 
proste wobec poszukujących Boga w pokorze. Niemniej jednak w cza-
sach ukrytej lub wręcz jawnej kpiny ze świętości trzeba było być  
niezwykle odwaŜnym, aby nieprzekonanym ukazywać sens świętości. 

śyczmy sobie, by tegoroczny X Dzień Papieski obchodzony pod 
hasłem "Jan Paweł II - Odwaga Świętości "sprawił, Ŝe zechcemy  
ponownie odnaleźć siebie samych w blasku nauczania i osoby  
Kandydata na ołtarze. 



Trzej synowie  
 
Trzy kobiety szły do studni, aby zaczerpnąć z niej wody. Na kamiennej ławce 

 w pobliŜu fontanny siedział starszy człowiek, który w milczeniu je obserwował i przy-
słuchiwał się ich rozmowom. 

KaŜda z kobiet wychwalała swojego syna. 
 – Mój syn, mówiła pierwsza – jest tak zwinny i bystry, Ŝe nikt nie jest w stanie 
 mu dorównać. 
 – Mój syn, mówiła druga – śpiewa jak słowik. Nie ma nikogo na świecie,  
kto mógłby poszczycić się tak pięknym głosem, jak on. 
 – A ty, co powiesz o swoim synu? – zapytały trzecią kobietę, która nic nie  
mówiła. 
 – Sama nie wiem, czy mogę powiedzieć coś niezwykłego o moim dziecku, odpo-
wiedziała tamta. Jest dobrym chłopcem, tak jak wielu innych. Nie robi jednak nic  
specjalnego... 

Kiedy dzbany były juŜ pełne, kobiety skierowały się w stronę domu. PodąŜył  
za nimi równieŜ starzec. Naczynia były cięŜkie i ramiona kobiet uginały się od wysiłku. 

W pewnym momencie zatrzymały się, aby móc trochę odpocząć. 
Podbiegło wtedy do nich trzech młodzieńców. Pierwszy rozpoczął natychmiast  

jakieś widowisko: oparł dłonie na ziemi i zaczął wywijać koziołki, wierzgając nogami  
w górze, a potem zaczął wykonywać salta. 

Kobiety przyglądały mu się z zachwytem: 
– Ach, jaki zręczny! 
Drugi chłopiec zaraz zaintonował jakąś piosenkę. Głos miał tak piękny, jak słowik! 
Kobiety przysłuchiwały mu się ze wzruszeniem w oczach: 
– Ach, cóŜ to za anioł! 
Trzeci z chłopców podszedł w stronę matki, zarzucił na barki cięŜką amforę i zaczął 

ją dźwigać, idąc przy jej boku. Wtedy kobiety zwróciły się do starca: 
– Co powiesz o naszych synach? 
– O synach? – zawołał ze zdziwieniem starzec. – Widziałem tylko jednego! 
 
„Poznacie ich po ich owocach”. (Mt 7,16) 
 

 
KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 

 
 Co nakazuje nam przykazanie dziewiąte? 
Dziewiąte przykazanie przestrzega nas przed nieumiarkowanymi pragnieniami,  

albo inaczej – przed nadmierną poŜądliwością ciała. 
 
Dlaczego waŜna jest czystość serca? 
Czystość serca waŜna jest dlatego, Ŝe dzięki niej kiedyś ujrzymy Boga, a teraz 

 pozwala nam ona patrzeć na rzeczy po BoŜemu. 
 
W jaki sposób moŜna osiągnąć czystość serca? 
Czystość serca moŜna osiągnąć przez modlitwę, praktykę czystości, czystość 

 intencji i spojrzenia. 

Dzisiaj obchodzimy XXVIII niedziel ę zwykłą-Dzień Papieski 
Zapraszam na nab. róŜańcowe  
W int. Beatyfikacji sługi BoŜego Jana Pawła II o godz. 17:00 
Zbiórka na rzecz ofiar powodzi w Bogatyni wyniosła: 1.639 zł oraz 7,40 €. 
Bóg zapłać!  
Przed kościołem zbiórka na Fundację Nowego Tysiąclecia. Bóg zapłać!  
 
W środę zapraszamy na ostatnie w tym roku nab. fatimskie o godz. 17:45 
 
W czwartek przypada Dzień Nauczyciela. Zapraszam na Mszę św. w int. 
nauczycieli i wychowawców o godz. 9:00 (Msza św. szkolna wypada).  
Wszystkim wychowawcom składamy wiele bł. BoŜego i ciągłego zapatrze-
nia się na wzór wychowawcy w osobie Jezusa Chrystusa 
 
W sobotę Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska  
i rocznica wyboru papieŜa Jana Pawła II 
 
Zapraszamy na naboŜeństwa róŜańcowe. 
 
W następną niedzielę o godz. 16:00 przyjmowanie intencji mszalnych  
na rok 2011 
 
Serdeczne podziękowania składamy p. Ryszardowi Mordyńskiemu  
za drewno na opał dla kościoła i klasztoru, p. Piotrowi Strach  
i p.Henrykowi Drzyzga za montaŜ mebli w kuchni Caritas, p. Andrzejowi 
Cieśla za zainstalowanie oświetlenia przed probostwem, p. Józefowi  
Kulik, p. Janowi Romańczuk i p. Henrykowi Drzyzga za pocięcie i ułoŜenie 
drewna na opał oraz paniom za umycie okien i firanek w salkach.  
Bóg zapłać!  
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Pico, Stadt Gottes, 
Weite Welt oraz świece,  
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Gertrudzie 
Thomalla oraz p. Zenonowi Koneweckiemu składamy jak najser-
deczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na  
dalsze lata!!!  

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Małgorzatę Muc, 
Danutę Szydłowską, Martę Ziaja oraz Marię Kupke. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 
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