
Porządek Nabożeństw 

od 23.01. do 30.01.2011 r. 

 

Niedziela  23.01.  III zwykła 

  7:30  Für + Jan zum 8. Todestag u. seine + Gattin Elżbieta 

  9:30  Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 

10:00  Za + męża Gotfrieda Hornik w r. śm., ++ rodziców i teściów, siostrę  

Małgorzatę oraz 3 szwagrów 

17:15  Nieszpory 

18:00   Za ++ rodziców, żonę oraz teściów 

 

Poniedziałek  24.01.  św. Franciszka Salezego, bpa i dra K. wsp. 

  7:00  ……………………………………………... 

 

Wtorek  25.01.  Nawrócenie św. Pawła, św.. 

17:00   Do Op. B., przez wst. MBN Pomocy z podz. i z prośbą o dalszą opiekę Bożą  

i zdrowie dla p. Jerzego z ok. 80 r. ur. oraz o bł. Boże w rodzinie 

 

Środa  26.01.  śś. Tymoteusza i Tytusa, bpów., wsp. 

17:00  Za + córkę Annę Naumann w 3 r. śm., oraz za wszystkich ++ z rodziny i z pokr. 

(Msza św. szkolna) 

 

Czwartek  27.01.  bł.  Jerzego Matulewicza, bpa, wsp. 

17:00  ……………………………………………... 

 

Piątek  28.01.  św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dra K, wsp. 

16:30  Różaniec w int. dzieci i młodzieży 

17:00   Za + męża, ojca i dziadka w 2 r. śm., ++ rodziców Jadwigę i Pawła, teściów Annę i 

Pawła, ich 2 synów, dziadków Annę i Piotra, ++ Annę i Irenę oraz ++  

z pokr. 

 

Sobota  29.01.   

  8:00  Za + męża Eryka, jego rodziców Jadwigę i Wilhelma, siostrę Anastazję, rodziców 

Gertrudę i Karola, szwagierkę Hildegardę, szwagrów Antoniego, Ewalda  

i Ernesta oraz ++ z pokr. 

 

 

17:30  Nabożeństwo maryjne 

18:00  Za + męża i ojca w r. śm., oraz za ++ jego rodziców i ++ z pokr. 

 

Niedziela  30.01.  IV zwykła 

  7:30  Für + Ehemann u. Vater Theodor Rock, seine ++ Eltern Josef u. Franziska, Schwie-

gereltern Lorenz u. Margarette Moj u. alle ++ aus der Verwandtschaft beiderseits 

  9:30  Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 

10:00  Do Op. B., przez wst. Niepokalanego Serca Maryi z podz. za wszelkie łaski,  

z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z ok. 50 r. ur. oraz o bł. Boże w małżeń-

stwie córki 

17:15  Nieszpory 

18:00   Za + żonę i matkę Urszulę z ok. ur., ++ rodziców, teściów, siostrę, brata oraz za ++ 

z pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

04(896) 23.01.2011 – 30.01.2011 
 

 

RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ 

Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim…  

 Do pierwszych swoich uczniów Chrystus 

skierował wezwanie: "Pójdź za Mną". Apostoło-

wie zrozumieli to wezwanie dosłownie: zostawili 

swe zajęcia, domy i rodziny, poszli za Jezusem  

i przebywali razem z Nim. Towarzyszyli Mu na 

drogach ewangelizacji. Tylko niektórzy wytrwali 

przy Nim do końca, kiedy na Kalwarii dopełniał 

dzieła zbawienia.  

 W moralnym i szerszym znaczeniu mają iść 

za Chrystusem wszyscy Jego uczniowie, także ci, 

którzy będą żyć w czasach Kościoła, to znaczy 

my. Co to znaczy dla nas iść za Chrystusem? To 

znaczy stać się żywym wyobrażeniem Chrystusa 

poprzez przyjęcie Jego stylu życia, przez naśladowanie Go. Naśladowanie zaś 

Go polega na miłowaniu i to na miłowaniu jako pierwsi. Polega na realizowa-

niu w naszym życiu modlitwy św. Franciszka z Asyżu: "Abym nie tyle szukał 

miłości, co kochał; nie szukał pociechy, co pociechę dawał; nie tyle szukał 

zrozumienia, co rozumiał...". Pójście za Jezusem wskazuje na to, że trzeba 

będzie z Nim dzielić "Jego los", Jego podejście do biednych, chorych  

i cierpiących. Innymi słowy: iść za Chrystusem oznacza doskonałe wypełnia-

nie prawa moralnego.  

 Potwierdza to Sługa Boży Jan Paweł II w jednej ze swoich encyklik: 

„Naśladowanie Chrystusa nie polega jedynie na słuchaniu nauki i na  

posłusznym przyjmowaniu przykazań. Oznacza ono coś bardziej radykalnego; 

przylgnięcie do osoby samego Jezusa, uczestnictwo w Jego życiu  

i przeznaczeniu, udział w Jego dobrowolnym i pełnym miłości posłuszeństwie 

woli Ojca” 

 Czy stać mnie na nieustannie ponawianą życiową decyzję, by pójść 

za Chrystusem? 



Migdałowiec 

Migdałowiec, prosty, wysoki i triumfalny, skierowany z godnością w stronę nieba, 

wyrastał ponad cały ogród.  

Był szczęśliwy, kiedy powabne papugi o żywych kolorach i eleganckie sikorki  

o dobrych manierach spacerowały po jego gałęziach. Nosił z radością na swoich ramio-

nach szczygły, słowiki i wiele innych śpiewających ptaków. 

Ale pewnego dnia na jego gałęzi pojawił się dudek. Przyłożył do kory swoje ucho  

i usłyszał pod nią wielkie mrowisko składające się z malutkich, ale żarłocznych larw 

zagnieżdżonych pod jej powierzchnią. Wsadził swój długi, zakręcony dziób pod korę 

migdałowca i zaczął wydobywać i zjadać larwy. 

Migdał pogrążył się w przerażającym smutku. To straszne ptaszysko, które penetro-

wało swoim dziobem jego wnętrze i niszczyło doskonałą piękność, było naprawdę nie do 

wytrzymania. 

Dumny migdałowiec robił wszystko, aby przegnać dudka, i pewnego dnia wreszcie 

mu się to udało. 

Od tego momentu żyjące w nim małe larwy mogły znów rozwijać się w spokoju  

i rozprzestrzeniać powoli po całym wnętrzu. 

Kilka dni potem, nocą, wystarczyło już tylko lekkie dmuchnięcie wiatru, by dumny 

migdałowiec rozsypał się w proch. 

Jeśli ktoś „zachodzi ci za skórę” i stara się pokazać wszystkie twoje ułomności  

i nieprawidłowości, nie obrażaj się na niego. Bądź mu raczej za to wdzięczny. 

 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 

 O co modlimy się w czwartej prośbie: „chleba naszego powszedniego daj nam 

dzisiaj”? 

Mówiąc „daj nam” wyrażamy, w łączności z naszymi braćmi, nasze synowskie  

zaufanie do Ojca niebieskiego. Wyrażenie „chleba naszego” oznacza pokarm ziemski 

potrzebny wszystkim do utrzymania się przy życiu, ale oznacza również Chleb Życia: 

Słowo Boże i Ciało Chrystusa. Otrzymujemy go „dzisiaj” jako niezbędny i najistotniej-

szy pokarm na uczcie Królestwa, której przedsmakiem jest Eu-charystia. 

 

O co modlimy się w piątej prośbie:”odpuść nam nasze winy”? 

Piąta prośba błaga Boga o miłosierdzie z powodu naszych grzechów: nie może ona 

być skuteczna, jeśli my nie potrafimy przebaczyć naszym nieprzyjaciołom za przykła-

dem i z pomocą Chrystusa. 

 

O co modlimy się w szóstej prośbie: „nie wódź nas na pokuszenie”? 

Mówiąc „nie wódź nas na pokuszenie” prosimy Boga o ochronę przed grzechem. 

Prosimy w niej o Ducha rozeznania i mocy oraz o łaskę czuwania i wytrwałości do koń-

ca. 

 

O co modlimy się w siódmej prośbie: „ale nas zbaw ode Złego”? 

Ostatnią prośbą: „ale nas zbaw ode Złego” chrze-ścijanin razem z Kościołem błaga Boga 

o ukazanie zwycięstwa osiągniętego już przez Chrystusa nad „księciem tego świata” – 

szatanem, czyli aniołem, który przeciwstawia się Bogu i Jego planowi zbawienia.  

Dzisiaj obchodzimy III niedzielę zwykłą 

Zapraszamy na nieszpory, połączone z modlitwą o jedność chrześcijan 

o godz. 17:15. 
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na ubezpieczenia budynków  

kościelnych. Bóg zapłać! 

 

We wtorek przypada Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła  

i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 

 

We wtorek o godz. 18:00 spotkanie Parafialnej Rady Duszpaster-

skiej. Zapraszamy 
 

Grupa kandydatów do bierzmowania zaprasza młodzież na nabożeń-

stwo kolędowe w piątek o godz. 18:00 

 

Rodzina Kolpinga organizuje pielgrzymkę do Włoch w dniach od  

23.10 do 31.10. Dalsze informacje w gablotce. Zapisy u p. Marii  

Bednorz w UMiG Kolonowskie. 
 

Ważniejsze uroczystości i wydarzenia w ciągu roku 2011: 

 

09. 03  Środa Popielcowa i początek rekolekcji 

01. 06  wizytacja biskupia i udzielanie s. bierzmowania 

03. 07  odpust parafialny 

03. 08  przyjęcie na nocleg pielgrzymów 

26–28 08  pielgrzymka parafialna piesza na Górę św. Anny 

 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny oraz Droga  

do Nieba 

 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie  

p. Ryszardowi Bednorz oraz p. Marii Wodarczyk składamy jak 

najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa  

i zdrowia na dalsze lata!!!  

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Iwonę He-

nel, Elżbietę Janoszka, Dorotę Front oraz Helenę Krasucka. Bóg zapłać! 

 

Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

04/2011 


