
Porządek NaboŜeństw 
od 31.01. do 07.02.2010 r. 

Niedziela  31.01.  IV zwykła 
  7:30   Für + Ehemann u. Vater Theodor Rock, seine Eltern Josef u. Franziska, 

Schwiegereltern Lorenz u. Margarette Moj u. alle ++ aus der Verwadt-
schaft beiderseits 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00  Za Ŝyjących i ++ parafian 
17:15   Nieszpory 
18:00  Za ++ rodziców, Ŝonę i teściów 
 
Poniedziałek  01.02.  Nawrócenie św. Pawła, św. 
17:00 Do MBN Pomocy z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe dla córki z ok. 50 r. ur. 
 
Wtorek  02.02.  Ofiarowanie Pańskie, św. 
  9:00  Za Ŝyjących i ++ członków RóŜ RóŜańcowych 
18:00   Za + męŜa i ojca Norberta w r. śm., jego rodziców Jana i ElŜbietę, teściów 

Stanisława i Zofię, siostrę Magdalenę, szwagrów Teodora, Józefa i Rudolfa 
 
Środa  03.02.   
17:00  Za + syna Marcina w r. śm., rodziców, teściów, siostrę Irenę, szwagierkę 

Paulinę, Magdalenę, Elfrydę oraz ++ z pokr. z obu stron 
 
Czwartek  04.02.  I miesiąca 
16:00  Godzina Święta 
17:00  Za ++ rodz. Annę i Ottona Dykta, ElŜbietę i Piotra Zuber, ++ z rodzeństwa, 

bratowe, szwagierki, szwagrów z rodzin Dykta, Zuber oraz ++ dziadków  
z obu stron. 

 
Piątek  05.02.  św. Agaty, dz. i m., wsp. 
  7:00  …………………….…………….(Deutsch) 
17:00   Za + Helenę Gomoluch w I r. śm., jej ++ rodziców Franciszkę i Teodora, 

++ z rodzeństwa oraz ++ z pokr. 
 
Sobota  06.02.  śś. Pawła Miki i Towarzyszy, mm., wsp. 
  8:00  Za + Adolfa Zajonc (od sąsiadów) 
 
 
17:00  NaboŜeństwo I sobót miesiąca 
18:00  Do MBN Pomocy z prośbą o wsparcie, zdrowie i bł. BoŜe w rodzinie. 
 
Niedziela  07.02.  V zwykła 
  7:30   Für + Ehefrau u. Mutter Margarette Puzik zum I Todestag u. ++ ihre Eltern 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00  …………………….…………………….… 
15:00   Nieszpory i s. chrztu św. 
18:00  Za + męŜa i ojca w r. śm., ++ teściów, dziadków z obu stron oraz  
  ++ z pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

05(847) 31.01.2010 – 07.02.2010 

 
RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ 

 
Zaprawdę, powiadam wam: Ŝaden prorok nie jest mile widziany 

 w swojej ojczyźnie 
 

 Najtrudniej jest uwierzyć i 
zaufać komuś, kogo znamy i kto 
wydaje nam się swojakiem. A jesz-
cze trudniej jest słuchać, gdy ktoś 
taki wypomina nam nasze grzechy, 
mówi o naszych słabościach i 
przywarach, o naszych błędach i 
nałogach. To nas gniewa i draŜni o 
wiele bardziej niŜ gdyby mówił 
nam to ktoś zupełnie obcy. Tak 
właśnie potraktowano Jezusa w Nazarecie, Jego rodzinnym mieście, 
gdzie wszyscy Go znali. Oni jednak nie chcieli Jego pouczeń, ale cudów. 
Nie chcieli Go słuchać, a juŜ szczególnie nie chcieli słuchać gdy mówił o 
zatwardziałości i uporze ich serc. CzyŜ nie jest tak i wśród nas ? 
 
 A szkoda, bo ci, których naprawdę znamy, znają i nas. I to właśnie 
oni wiedzą o nas najwięcej i jeśli zwracają nam uwagę z miłością - o ja-
kiej mówi św. Paweł w drugim czytaniu dzisiejszej niedzieli - to moŜemy 
być pewni, Ŝe chodzi im o nasze dobro. Chyba rację miał anonimowy 
autor słów: Nie słuchaj tych, którzy ci przyklaskują i kadzą, bo to cię tyl-
ko wpędza w pychę i samozadowolenie. Słuchaj raczej tych, którzy cię 
krytykują, bo jeśli robią to z miłością, to przecieŜ jest to jedynie dla two-
jego dobra. Taka postawa pozwala w innym świetle widzieć upomnienia 
rodziców, nauczycieli, wychowawców, przełoŜonych w pracy, ale rów-
nieŜ pochwały pochlebców i pseudoprzyjaciół. Warto czasem powtórzyć 
za Markiem Aureliuszem tylko pozornie przewrotne słowa modlitwy: 
Panie, chroń mnie przed fałszywymi przyjaciółmi, bo z prawdziwymi 
wrogami sam sobie poradzę. 



PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 
Za wszystkich ludzi nauki i kultury, aby przez szczere poszukiwanie 
prawdy mogli dojść do poznania jedynego prawdziwego Boga. 
 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 
Aby Kościół świadomy swojej toŜsamości misyjnej, starał się wiernie na-
śladować Chrystusa i głosić Jego Ewangelię wszystkim narodom. 
 

INTECJA SZCZEGÓŁOWA 
O błogosławione owoce Misji Parafialnych. 
 
W tym miesiącu następujące RóŜe RóŜańcowe przewodni-
czą modlitwie róŜańcowej: 
 07.02. RóŜa 5 p. Elfryda Fleger 
 14.02. RóŜa 6 p. Maria Baron 
 21.02. RóŜa 7 p. Hildegarda Klabisch 
 28.02. RóŜa 8 p. Mathilde Schnabel 
 

 
Rozliczenie „Rodziny RóŜańcowej” za 2009r. 

 
Przychód: 
 
Saldo za 2008r.:           535,97 zł 
Składki:         3 745,00 zł 
Darczyńca:            100,00 zł 
        —————————— 
        Razem 4 380,97 zł 
 
Wydatki: 
 
Msze Św.:          1 570.00 zł 
Kwiaty na rabaty, krzyŜ Misyjny, grób ks. Czerwionki:    540,00 zł 
Jubilaci, paczki świąteczne, spotkania „Rodziny”:     992.00 zł 
Stroje ministranckie:          168,00 zł 
        —————————— 
        Razem 3 270,00 zł 
 
Saldo z 2009r. wynosi:       1 110,97 zł 

Dzisiaj IV niedziela zwykła. Zapraszamy na nieszpory o godz. 17:15. 
Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na ubezpieczenie budynków 
kościelnych. Bóg zapłać! 
 
We wtorek przypada Św. Ofiarowania Pańskiego. Czcimy Jezusa Chrystusa, 
który jest Światłością Świata i Jego Matkę w tytule „Matki Bo Ŝej Gromni-
czej”. Błogosławieństwo świec na Mszy św o godz. 18:00.  
W tym dniu przypada teŜ Światowy Dzień śycia Konsekrowanego. Kolekta 
tego dnia przeznaczona jest na klasztory klauzurowe.  
 
W środę przypada wspomnienie św. BłaŜeja. Po Mszy św. udzielanie błogosła-
wieństwa gardła ku jego czci. 
 
W czwartek Godzina Święta o godz. 16:00. Zapraszamy do modlitwy w inten-
cji powołań. 
 
W piątek od godz. 8:00 odwiedziny chorych.  
Błogosławieństwo chleba ku czci św. Agaty po Mszy św. o godz. 17:00 
 
W sobotę o godz 16:00 nauka przedchrzcielna. 
W sobotę zapraszamy na naboŜeństwo wynagradzające o godz. 17:00. 
 
Dzisiaj koncert w Kielczy, ”Cztery Pory Roku w Zabytkowej Chacie”,  
o godz. 15:30 

 
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić Magdalena Bereziuk  
z Kolonowskiego i Dariusz Joszko z Krasiejowa (zap. II) 
 

Serdeczne Bóg zapłać p. Henrykowi Schatton za naprawienie wzmacniacza. 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny oraz Drogi do nieba. 

 
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie 
p. Marii Kału Ŝa, Marcie Banasik i Gertrudzie Bartodziej składamy 
jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na 
dalsze lata!!! 
 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Opolskiej: Krystynę Czupała, 
Marię Drzyzga, Gabrielę Zientek, Agnieszkę Konieczko. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

05/2010 


