
Porządek Nabożeństw 
od 12.12. do 19.12.2010 r. 

 

Niedziela  12.12.  III Adwentu (Gaudete) 
  7:30  …………………………………..(Deutsch) 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00  Z podz. Bogu za 40-letnią służbę dzieciom i młodzieży w naszej szkole  

p. Urszuli Tajbert, prosząc dla niej o wieczną szczęśliwość 
17:15  Nabożeństwo adwentowe 
18:00  Za + matkę Erykę Dropała w m-c po śm. 
 
Poniedziałek  13.12.  św. Łucji, dz. i m., wsp. 
17:00  Za + Łucję i Antoniego Sowicz, + męża Henryka, teściów Marię i Fran-

ciszka oraz za ++ z rodzin Swoboda i Sowicz (roraty) 
 
Wtorek  14.1.  św. Jana od Krzyża, prezb. i dr dra K., wsp. 
17:00   ………………………………………….. (roraty) 
 
Środa  15.12.   
17:00  Za + ojca Jana Wieczorek oraz za ++ z pokr. (Msza św. szkolna , roraty) 
 
Czwartek  16.12.   
17:00  Za + ojca Franciszka w r. śm., matkę Marię i siostrę Elżbietę ( roraty) 
 
Piątek  17.12.   
16:30   Różaniec w intencji dzieci i młodzieży 
17:00   Za + brata Józefa Drzymała w I r. śm. (roraty) 

 
Sobota  18.12.   
  8:00  Z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże bł. I dary Ducha Świę-

tego z okazji 18 ur. Córki Katrin. 
13:00  Do Op. B. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie, Boże  

bł. dla p. Tadeusza Osińskiego z ok. 80 r. oraz o bł. Boże w rodzinie  
córki i wnuków 

 
 
17:30  Nabożeństwo maryjne 
18:00  Za + męża i ojca oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 
Niedziela  19.12.  IV Adwentu  
  7:30  Für + Vater Franz Smieskol + Mutter Rosa Smieskol, Pfarrer, Georg 

Obst zum Todestag u. für alle ++ in den Familie Smieskol u. Obst 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00  W int. chorych, samotnych i seniorów 
17:15  Nabożeństwo adwentowe 
18:00  Za + żonę i matkę Jadwigę, ++ rodziców Augustynę i Dominika, Wikto-

rię i Pawła, 3 braci oraz ++ z pokr. 

Nasza Kolonowska 

Rodzina Parafialna 
 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

50(890) 12.12.2010 – 19.12.2010 
 

 

RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ 

 

Trzecia niedziela Adwentu nosi w 

tradycji liturgicznej Kościoła nazwę Gau-

dete. Oznacza to, że jest to niedziela wy-

pełniona radością i to radość właśnie na-

daje jej główny ton. Jest to radość wypły-

wająca z pewności, że nadchodzi Boże 

Zbawienie, że Bóg nie opuszcza swego 

ludu, że Mesjasz jest tuż, tuż... we 

drzwiach. Jest to radość, która wypełnia 

serce człowieka będącego blisko Pana Boga; jest to wreszcie radość, która 

wypływa z wdzięczności za wielkie Boże dzieła dokonane dla nas!  

 Nawet kolor szat liturgicznych jest dziś wyjątkowy i rzadko  

w liturgii stosowany – mianowicie kolor różowy. A więc nie tradycyjny 

fiolet, ale kolor, który ma nam się kojarzyć z jutrzenką, z barwą, którą 

niekiedy można dostrzec w czasie wschodu słońca... W tym wypadku jest 

to też kolor mówiący o eksplozji radości w sercu człowieka, który czeka 

na spotkanie z Panem. To On – Jezus Chrystus jest tym „Wschodzącym 

Słońcem”, a my pragniemy się poddać „naświetlaniu” w promieniach te-

goż Słońca, które nie zna zachodu... 

 Gdy wchodzimy w drugą połowę grudnia, gdy dni coraz krótsze,  

a Święta coraz bliżej, wtedy zaczynamy odliczanie. Niech temu odlicza-

niu towarzyszy szczera modlitwa: Przyjdź, Panie Jezu! Wlej w serca ra-

dość, mądrość, pokój i spokój... Ratuj tych, co toną w rozpaczy... Ratuj 

egoistów, trzymających się kurczowo samych siebie... Ratuj umierających 

byle jak... Ratuj tych co głupstwa widzą u innych, a własnej podłości 

nie... Ratuj skrupulantów, którzy tak dokładnie sprawdzają czas, że nie 

wiedzą, która tak naprawdę jest godzina... Ratuj tych, co odchodzą od pa-

cierza na co dzień... Ratuj tych, którym się wszystko pomieszało  

i nie chcą wołać o ratunek... Przyjdź, Panie Jezu! Niech napełni nas na 

nowo autentyczna radość – radość, która rodzi się we wnętrzu człowieka 

nawróconego, człowieka stale się nawracającego...  



Góry 

 

Dawno temu w osadzie na nizinie u stóp Andów żyło pokojowe plemię. 

Pewnego dnia groźna banda rozbójników, którzy mieli swą kryjówkę pośród wy-

sokich górskich szczytów, zaatakowała osadę. 

Wśród łupów znalazło się dziecko jednej z rodzin nizinnego plemienia. Zbój-

cy uprowadzili je w góry. 

Ludzie z nizin nie wiedzieli, jak pokonać góry. Nie znali żadnego ze szlaków 

używanych przez ludzi z gór, nie potrafili znaleźć tamtych ludzi ani odszukać ich 

śladów na górskich drogach. 

Mimo to wysłali grupę swoich najlepszych wojowników, aby udali się  

w góry i przyprowadzili dziecko do domu. Ludzie ci próbowali się wspinać naj-

pierw w jeden sposób, później w inny. Próbowali jednej ścieżki, później innej. Po 

wielu dniach i wysiłkach udało im się podejść zaledwie kilkaset metrów wzwyż. 

Czując swą całkowitą bezsilność, ludzie z nizin uznali się za pokonanych i zaczę-

li przygotowania do powrotu do osady w dole. 

Kiedy już wracali, ujrzeli matkę dziecka, zmierzającą w ich kierunku. Zo-

rientowali się, że schodzi z gór, na które nie udało im się wspiąć. A potem zoba-

czyli, że niesie na plecach dziecko. Jak jej się to udało? 

Jeden z członków grupy pozdrowił ją i powiedział: 

– Nie udało się nam wspiąć na te góry. Jak ty dokonałaś tego, 

czego nie potrafiliśmy my, najsilniejsi mężczyźni z osady? 

Kobieta, wzruszając ramionami, rzekła: 

– To nie było wasze dziecko. 

 

Bóg powiedział do każdego z nas: „Tyś jest moim synem umiłowanym. Ty 

jesteś moim dzieckiem”. I nic ani nikt nie przeszkodzi Mu w zaprowadzeniu nas 

do domu. 

 

 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 

 

 Dlaczego Pan Bóg często zwleka z wysłuchaniem nas? 

Ponieważ chce, żebyśmy w modlitwie kształtowali swoje pragnienia w taki 

sposób, by przyjmować to, co On jest gotów nam dać. 

  

Co należy sądzić, gdy wydaje się nam, że nie jesteśmy wysłuchani? 

Ewangelia zaprasza nas do zastanawiania się nad zgodnością naszej modli-

twy z pragnieniem Ducha Świętego. 

 

Kiedy należy się modlić? 

„Módlcie się bezustannie”, mówi święty Paweł (1 Tes 5,17). 

Zawsze można się modlić. Co więcej, modlitwa jest potrzebą życia. Modlitwa  

i życie chrześcijańskie są nierozłączne.  

Dzisiaj obchodzimy III Niedzielę Adwentu (Gaudete) 

Zapraszamy na nabożeństwo adwentowe, z zaprzysiężeniem 

członków nowo wybranej PRD, o godz. 17:15 

Kolekta z ur. Niepokalanego Poczęcia NMP (przeznaczona jako 

pomoc dla Kościołów na Wschodzie wyniosła) 660.00 zł. Bóg 

zapłać! 

 

Zapraszamy na msze św. roratnie o godz. 17:00 

 

W tym tygodniu przypadają Kwartalne Dni Modlitw o Życie 

Chrześcijańskie Rodzin. Zachęca się do modlitwy w tej inten-

cji. 

 

Na okres przedświąteczny, świąteczny oraz kolędowy gościć  

będziemy w naszej Wspólnocie Parafialnej o. Adama Kuchtę, 

SVD (misjonarza z Paragwaju). 

 

W sobotę o godz. 15:30 nauka przedchrzcielne. Sakrament 

chrztu będzie udzielany w pierwszy dzień świąt o godz. 14:00. 

 

W następną niedzielę podczas nabożeństwa nieszporów poświę-

cenie stajenek i figurek Dzieciątka Jezus. 

 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, opłatki,  

kalendarz misyjny oo. oblatów oraz świece Wigilijnego Dzieła 

Pomocy Dzieciom(mała-5zł, duża-12zł.). 

 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie  

p. Adelajdzie Budnik składamy jak najserdeczniejsze życze-

nia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!  

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Iwonę 

Krupa, Magdalenę Delakowicz, Danutę Radek oraz Marię Ebelt. 

Bóg zapłać! 

 

Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

50/2010 


