
Porządek NaboŜeństw 
od 11.04. do 18.04.2010 r. 

Niedziela II Wielkanocy, czyli Miłosierdzia BoŜego  11.04.   
  7:30   Zum Auferstandenen Heiland u. zur Mutter Gottes als Dank für erhaltene 

Gnaden u. Bitte um Gesundheit, Gottes Segen in der Familie u. in den Fa-
milien der Kinder sowie für den + Ehemann Józef u. ++ Eltern 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00   Za ++ matki Wiktorie i Johannę Kruk, siostrę Aniele Koik, rodziców Ger-

trudę i Leona Badura, szwagierkę ElŜbietę Badura, ++ dziadków z obu 
stron oraz ++ z pokr. 

17:15   Nieszpory połączone z koronką do Miłosierdzia BoŜego 
18:00    Za ++ rodziców, teścia oraz brata Piotra 
 
Poniedziałek  12.04.   
  7:00  ………………………………………………………. 
 
Wtorek  13.04.   
18:00   Za + męŜa i ojca Józefa Wiora z ok. ur., teściów Marię i Richarda, rodziców 

Wiktorię i Erwina Pirlich, Marię i Teodora Maks, ciotkę Gertrudę, + syna 
i męŜa 

 
Środa  14.04.  
  7:00  Za + męŜa i ojca Piotra Kampa w m-c po śm. 
 
Czwartek  15.04.   
18:00  Za + ojca Albina w 8 r. śm., matkę Annę z ok. ur., ciotkę Annę, ++ z pokr. 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
 
Piątek  16.04.   
18:00   Za + ojca Józefa, ++ teściów Józefa i Hildegardę, dziadków oraz ++ z pokr. 

(Msza św. młodzieŜowa) 
 
Sobota  17.04.   
  8:00  ………………………………………………………. 
 
 
17:30  NaboŜeństwo maryjne 
18:00  Za + Ŝonę i matkę Teresę Spałek w I r. śm. 
 
Niedziela III Wielkanocy  18.04.   
  7:30   Für + Eltern Anna u. Franciszek, Emanuel u. Teresa, ihre Töchter Klara 

u. Teresa, Sohn Gerard, Schwiegertöchter Krystyna u. Małgorzata u. alle 
++ aus der Familie beiderseits 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00   W intencji dobroczyńców klasztoru sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus 
17:15   Nieszpory 
18:00    Za + męŜa i ojca Ryszarda Koprek w I r. śm. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

15(856) 11.04.2010 – 18.04.2010 

Pokój Wam (…)Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 

a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. 
 

 Pokój jest jedną z najbardziej poŜąda-
nych wartości w Ŝyciu człowieka. Szukamy 
pokoju, walczymy o pokój, tęsknimy za po-
kojem… a mimo to stale Ŝyjemy w niepoko-
ju, w rozdarciu i niepewności jutra, stale 
w wewnętrznym i zewnętrznym zamieszaniu 
i napięciu. Dlaczego? 
 Czy przyczyną tego stanu nie jest fakt, 
Ŝe mijamy się w naszym Ŝyciu z  Chrystusem 
Zmartwychwstałym, Księciem Pokoju? A to 
On przecieŜ jest źródłem Pokoju wewnętrz-
nego, On jest Tym, Który pokoju udziela obficie. On jest Panem peł-
nym Miłosierdzia, co szczególnie ukazuje nam dzisiejsza II Niedzie-
la Wielkanocna. Ukazując się po zmartwychwstaniu swoim 
uczniom, pozdrawia ich słowami: „Pokój wam”. Nas równieŜ po-
zdrawia tymi samymi słowami: „Pokój Tobie, przestań się lękać. 
Jam zwycięŜył świat i zło. Zaufaj mi i złóŜ swoje troski, lęki i niedo-
statki na mnie.” 
 Źródłem naszego wewnętrznego niepokoju są nasze grzechy, 
nasze błędy, sumienie, które nas obwinia i nie daje spokoju… MoŜe 
więc nie bez racji Kościół zaleca: „Przynajmniej raz do roku spowia-
dać się”… Przynajmniej… MoŜe tu właśnie leŜy klucz do rozwiąza-
nia naszego dylematu i do uzyskania pokoju? Niech Chrystus, usta-
nawiający w dniu zmartwychwstania sakrament pokuty, pozwoli 
nam w tym spotkaniu z bezmiarem Jego Miłosierdzia odkryć tak 
bardzo upragnione źródło wewnętrznego pokoju i harmonii duszy… 



DZIENNICZEK  SIOSTRY  FAUSTYNY  
 
 „Dzienniczek” Siostry Faustyny to jedyne dzieło mistyczne napisane 
w języku polskim. NajwaŜniejsza prawda i nowość nauki przekazanej przez 
s. Faustynę to określenie miłosierdzia jako najwaŜniejszego przymiotu Boga: 
"Bóg jest miłością, a miłosierdzie jest Jego czynem, w miłości się poczyna, 
w miłosierdziu się przejawia". 
 "Dzienniczek" - naleŜący do nurtu tzw. mistyki oblubieńczej, której kla-
sycznym, najpełniejszym wyrazem są dzieła św. Teresy z Avili i św. Jana od 
KrzyŜa - powstał w ciągu czterech ostatnich lat Ŝycia s. Faustyny. Twierdziła 
ona, Ŝe swoje przeŜycia spisywała na Ŝądanie Pana Jezusa. Polecenie takie wy-
dał jej takŜe spowiednik, ks. Michał Sopoćko. Zapisy mistycznych przeŜyć po-
wstawały w przerwach między cięŜką pracą fizyczną a innymi zajęciami, pomi-
mo braku wykształcenia i cięŜkiej choroby siostry Faustyny. 
 Na "Dzienniczek" składa się sześć zeszytów rękopisu s. Faustyny i zeszyt 
zatytułowany "Moje przygotowanie do Komunii św.". W 1959 roku Stolica 
Apostolska zakazała propagowania "Dzienniczka". Jak się okazało, przyczyną 
było błędne tłumaczenie zapisów siostry Faustyny. Zakonnica, która przepisy-
wała zeszyty, m.in. opuściła niektóre zdania i nie wyróŜniła wypowiedzi Pana 
Jezusa, co sprawiało wraŜenie, Ŝe Faustyna Ŝąda czci dla siebie. Po wyjaśnieniu 
wątpliwości i nowym zredagowaniu "Dzienniczka", w 1978 roku Jan Paweł II 
odwołał zakaz. Pierwsze krytyczne wydanie, będące wierną kopią oryginału, 
ukazało się w 1981 roku. Od połowy lat 80. w Polsce ukazuje się co roku nowe 
wydanie "Dzienniczka"; jest on tłumaczony na wiele języków, ostatnio takŜe na 
arabski. 
 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 

Czy człowiek potrzebuje społeczeństwa? 
Aby rozwijać się zgodnie ze swą naturą, osoba ludzka (która stworzona zo-

stała na obraz i podobieństwo Boga – Jednego w Trzech Osobach) odczuwa po-
trzebę Ŝycia społecznego. Niektóre formy Ŝycia społecznego, jak choćby rodzi-
na czy wspólnota obywatelska, ściśle odpowiadają naturze człowieka. 
 

Czy to prawda, Ŝe kaŜda władza pochodzi od Boga? 
Tak, w takim znaczeniu, Ŝe kaŜde społeczeństwo potrzebuje władzy, 

by istnieć i rozwijać się. Dlatego teŜ istnienie władzy naleŜy do porządku świa-
ta, jaki został ustanowiony przez Boga. 
 

Kiedy władza sprawowana jest w sposób właściwy? 
Władza sprawowana jest w sposób właściwy wtedy, gdy słuŜy osiągnięciu 

dobra wspólnego społeczności. Aby je osiągnąć, musi korzystać ze środków 
moralnie dobrych. 

Dzisiaj obchodzimy II Niedzielę Wielkanocy obchodzoną rów-
nieŜ jako niedzielę Miłosierdzia BoŜego. Zapraszamy na nie-
szpory z koronką do Miłosierdzia BoŜego o godz. 17:15. 
Skarbonki misyjne dzieci: 326,19 zł.  
Ofiara  złoŜona przy BoŜym Grobie wyniosła: 2919,29 zł i 4 €. 
Kolekta przeznaczona na dom naszych sióstr wyniosła: 3.356,75 
zł i 2 €.  
Ofiara złoŜona na KUL  wyniosła: 626,00 zł. Bóg zapłać!  
 
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Caritas Diecezji Opol-
skiej.  
 
W środę dzień skupienia kapłanów na Górze św. Anny. Z tej 
racji Msza św. szkolna wypada. Katecheza klas III w czwartek 
o godz. 17:00! 
 
W następną niedzielę od godz. 16:00 przyjmowanie intencji na 
II półrocze roku 2010. 
 
Stowarzyszenie Wincentego z Kielczy zaprasza na koncert mu-
zyki barokowej do Kielczy dn. 18:04. br. o godz. 16:00 (kościół 
parafialny). Szczegółowy plan w gablotce. 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Pico , Stadt 

Gottes i Weite Welt 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie 
p. Anastazji Steinert składamy jak najserdeczniejsze Ŝy-
czenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: 
Sylwię Student, Teresę Meinel, Beatę Garcorz i Eleonorę Bonk. 
Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

15/2010 


