
Porządek NaboŜeństw 
od 07.01. do 14.02.2010 r. 

Niedziela  07.02.  V zwykła 
  7:30   Für + Ehefrau u. Mutter Margarete Puzik zum I. Todestag u. ihre ++ Eltern 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00  Za Ŝyjących i ++ parafian 
15:00  Nieszpory i s. chrztu św. Wiktorii Maniera, Dawida Kalisz i Igora Romańczuk 
18:00  Za + męŜa i ojca w r. śm., ++ teściów, dziadków z obu stron oraz ++ z pokr. 
 
Poniedziałek  08.02.   
  8:00 Za + męŜa i ojca Józefa Bok, Martę i Jana Bok, rodziców Julię i Józefa Won-

schik, szwagra Franciszka oraz ++ z pokr. Bok, Wonschik i Kolloch 
 
Wtorek  09.02.   
17:00   Za + męŜa i ojca Józefa Leja, matkę Paulinę Steinert w r. ich ur., zaginionego 

ojca Józefa Steinert, Paulinę i Franciszka Leja, Beatę Leja, brata Gerharda, Paw-
ła Bronek oraz ++ z pokr. Leja, Steinert i Drzymała 

 
Środa  10.02.  św. Scholastyki, dz., wsp. 
17:00  Za + matkę Gertrudę Rajtor, męŜa Ernesta, brata Ernesta, bratanka Jana oraz ++ 

z rodzin Czudaj i Lempa oraz + Gizelę Pocześniok 
 
Czwartek  11.02.  NMP z Lourdes, wsp. 
11:00  Msza św. ślubna Magdaleny Bereziuk i Dariusza Joszko 
17:00  Za + męŜa, ojca i dziadka Adolfa Zajonc w m-c po śm. 
 
Piątek  12.02.   
17:00   Do Miłosierdzia BoŜego i MB N. Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą 

o dalsze, zdrowie i bł. z ok 70 r. ur. oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci 
 
Sobota  13.02.   
  8:00  Do MB N. Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze i bł. BoŜe 

w rodzinie 
 
 
17:30  NaboŜeństwo maryjne 
18:00  Za + męŜa i ojca Ernesta z ok. ur., syna Jana, rodziców Pawła i ElŜbietę, braci 

Pawła i Piotra, siostrę Gertrudę i Marię oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
 
Niedziela  14.02.  VI zwykła 
  7:30   Für + Zofia u. Leon Kruk, 2 Söhne: Bogusław u. Georg, seine Ehefrau Renata, 

Vater Franz Smieskol, Tante Maria Schlenker, Onkel Pfr. Georg Obst u. alle ++ 
aus der Verwandtschaft Kruk, Smieskol u. Obst 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00  Za + ojca Zygfryda Mańczyk z ok. ur., ks. Huberta, brata Adama oraz ++ 

z pokr. Mańczyk i śak 
11:00  Adoracja Najświętszego Sakramentu 
17:00   Zakończenie adoracji z bł. sakramentalnym 
18:00  Za ++ rodziców Marię i Franciszka, siostrę ElŜbietę, matkę chrzestną Gertrudę 

oraz ++ z pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił 
 
„Nie umiem. Nie dam sobie rady. To 

nie dla mnie" - Dla całkiem niemałej grupy 
ludzi tego rodzaju stwierdzenia to często 
początek kaŜdej nowej drogi. Gdy stają 
przed nimi nowe zadania, zwłaszcza takie, 
co do których mają niewielkie doświadcze-
nie, z wielką niepewnością spoglądają na 
swoje zdolności i z duŜą rezerwą oceniają 
swoje moŜliwości działania. O ile jednak 
w Ŝyciu codziennym człowiek moŜe wyka-
zywać pewną niezdolność do podjęcia się 
określonych zadań, o tyle na płaszczyźnie 
wiary kaŜdy ma coś do zrobienia. Tu nie ma znaczenia ani pocho-
dzenie, ani zawód, ani nawet - czego dowodem jest św. Piotr - zdra-
da i upadek. KaŜdy moŜe coś zrobić dla Królestwa BoŜego. 

Bardzo wymowna jest w dzisiejszej Ewangelii chwila, w której 
dokonuje się powołanie Piotra. Gdy przypada on do stóp Jezusa 
i mówi o swojej grzeszności, Chrystus zdaje się nie słyszeć tego 
wszystkiego. Zwraca się do Szymona Piotra, aby przełamać wszelki 
lęk i opór, który rodzi się w jego sercu: „Nie bój się, odtąd ludzi bę-
dziesz łowił”. TakŜe Izajasz, który z lękiem staje przed Bogiem, 
we właściwym momencie, napełniony BoŜą łaską, mówi z wielką 
pewnością: „Oto ja, poślij mnie!”. 
Warto sobie dziś uzmysłowić, Ŝe we właściwy sobie sposób i na 
właściwym sobie miejscu kaŜdy z nas musi usłyszeć słowa, które 
usłyszał Piotra: „ludzi będziesz łowił”. KaŜdy dzień przynosi wiele 
moŜliwości, by słowem, gestem i odwaŜnym świadectwem swojego 
Ŝycia wobec napotkanych ludzi, pokazywać im Miłość Boga i budo-
wać w ten sposób Jego Królestwo na ziemi…  



Pierwszy kwiat 
 
W pewnej wsi połoŜonej w górach panuje bardzo ładny zwyczaj. Na wiosnę odby-

wają się zawody, w których uczestniczą wszyscy mieszkańcy. KaŜdy stara się znaleźć 
pierwszy kwiat wiosenny. Ten, kto najszybciej go znajdzie i zerwie, zostaje uznany za 
zwycięzcę i dobrze mu się wiedzie przez cały rok. Wszyscy z zapałem biorą więc 
udział w tych zawodach, i młodzi, i starzy. 

Któregoś roku, na początku wiosny, gdy śnieg zaczynał topnieć i ukazywały się 
połacie wilgotnej ziemi, wszyscy mieszkańcy wioski wybrali się na poszukiwanie 
pierwszego wiosennego kwiatka. Całymi godzinami szukali wysoko w górach i w doli-
nach, i na stokach gór, ale nie znaleźli go. JuŜ mieli zaniechać poszukiwań, gdy posły-
szeli okrzyk: 

– Jest tutaj! Znalazłem go! 
Był to głos dziecka. MęŜczyźni, kobiety i dzieci pobiegli w stronę, skąd dochodził 

głos. A dziecko, które znalazło pierwszy kwiat, klaskało w ręce i skakało z radości. 
Kwiatek rozwinął się wśród skał, kilka metrów poniŜej krawędzi stromego urwi-

ska. Dziecko pokazywało go wyciągniętą rączką, ale nie mogło go dosięgnąć, gdyŜ 
bało się otwartej czeluści jaru. Za wszelką cenę chciało jednak mieć ten kwiatek. Pra-
gnęło zwycięŜyć w zawodach i zdobyć powodzenie. 

Wszyscy chcieli mu pomóc. Pięciu silnych męŜczyzn przyniosło sznur. Postano-
wili obwiązać dziecko sznurem i opuścić je w dół, aby mogło zerwać kwiatek. Ale 
dziecko bało się. Bało się przepaści, bało się, Ŝe lina się zerwie. 

– Nie, nie – płakało. – Boję się! 
Pokazano mu więc jeszcze mocniejszą linę, którą miało trzymać nie pięciu, ale 

piętnastu silnych męŜczyzn. Wszyscy dodawali małemu otuchy. Nagle dziecko prze-
stało płakać. Rączką otarło sobie łzy. Wszyscy zamilkli, by posłuchać, co malec posta-
nowił. 

– Dobrze – powiedział. – Zgadzam się, jeŜeli to mój tatuś będzie trzymał sznur! 
Oto przesłanie Jezusa: „Nie bój się, Ojciec trzyma sznur twojego Ŝycia”. 

 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 
Od czego zaleŜy wartość moralna czynów ludzkich? 
Wartość moralna czynów ludzkich zaleŜy od: obranego przedmiotu działania; 

przyjętego celu; okoliczności działania. 
Przedmiot, cel i okoliczności działania człowieka przybierają nazwę „źródła mo-

ralności” czynów ludzkich. 
 
Czy moŜna dokonać złego czynu, by osiągnąć dobry cel?  
Nie, cel nie uświęca środków. Nie ma uzasadnienia dla czynienia zła w imię do-

bra. 
 
Czego z moralnego punktu widzenia wymaga dobry czyn? 
Aby czyn był moralnie dobry, jego przedmiot, cel i okoliczności muszą być dobre. 

Dzisiaj V niedziela zwykła. Zapraszamy na nieszpory z udzieleniem sakramentu 
chrztu św. o godz. 15:00. 
Kolekta ubiegłej niedzieli przeznaczona na ubezpieczenie budynków kościelnych wy-
niosła 2.148,32 zł oraz 0,80 €.  
Kolekta na zakony klauzurowe wyniosła 800,00 zł i 2,20 €.  
Ofiara złoŜona na misje przy okazji adoracji Dzieciątka Jezus wyniosła 435,00 zł 
i 1,30 €. Bóg zapłać! 
 
W czwartek przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i Świato-
wy Dzień Chorego. W naszej Parafii będzie on celebrowany w ramach Misji Parafial-
nych w środę 23 lutego. 
 
Zachęca się do ofiarowania modlitw i ofiar duchowych w int. Misji Parafialnych i ich 
przewodnika o. Cherubina śyłka. 
 
Swoją posługę ministrancką zakończyli: Grzegorz Swoboda, Dawid Dzikowski, Ma-
teusz Dzikowski i Maciej Dzikowski. Dziękujemy za wierną słuŜbę i Ŝyczymy budowa-
nia swojego Ŝycia na Jezusie, Któremu słuŜyli. 
Jednocześnie do grona kandydatów na ministrantów zostali przyjęci: Marek Skopek, 
Dominik Dudarewicz, Patryk Lebioda, Tomasz Leja, Mateusz Tymich i Adam Wacław-
czyk. śyczymy im wytrwałości i pogłębiania swojej zaŜyłości z Chrystusem 
 

Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić Magdalena Bereziuk z Kolonow-
skiego i Dariusz Joszko z Krasiejowa (zap. III) 

 
Od 8 stycznia do Zespołu Redakcyjnego naszej Gazetki dołączyli Mariusz Rolik 
i Marcin Rozik. śyczymy im wytrwałości i BoŜego błogosławieństwa! 
 
Serdeczne podziękowania: p. Marii Krupok, p. Franciszkowi Mańczyk, p. Janowi Ro-
mańczuk, p. Henrykowi Drzyzga, p. Mariuszowi Rolik, p. Danielowi Macioł, p. Mate-
uszowi Czupała i p. Krzysztofowi Spałek za rozebranie dekoracji boŜonarodzeniowej. 
Bóg zapłać! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico, Weite Welt 

oraz Drogę do nieba 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. ElŜbiecie Mańczyk, 
p. Hildegardzie Dombek, p. Magdalenie Czok i p. ElŜbiecie Wacławek skła-
damy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na 
dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Opolskiej: Joannę Lewandowską, 
Ewę Dzikowską, Gabrielę Brzezina i Iwonę Wieczorek. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 
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