
Porządek NaboŜeństw 
od 06.02. do 13.02.2011 r. 

Niedziela  06.02.  V zwykła 
  7:30  …………………………………… (Deutsch) 
  9:30  Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00  Za Ŝyjących i ++ Parafian 
15:00  Nieszpory z udzieleniem s. chrztu św.: Ewie ElŜbiecie Przewoźnik, Wanesie, 

Barbarze Jastrzembskiej i Arlenie Barbarze Jędrzejewskiej 
18:00  ……………………………………………... 
 
Poniedziałek  07.02   
  6:45  ……………………………………………... 
 
Wtorek  08.02.   
17:00   Za + męŜa i ojca Józefa Leja, matkę Paulinę Steinert w r. ich ur., zaginione-

go ojca Józefa Steinert, Paulinę i Franciszka Leja, Beatę Leja, brata Gerhar-
da Steinert, Pawła Bronek oraz ++ z pokr. Leja, Steinert i Drzymała 

 
Środa  09.02.   
17:00   Za + męŜa i ojca Ernesta Czudaj, + matkę Gertrudę Rajtor, ++ teściów, bra-

ta Ernesta oraz bratanka Jana (Msza św. szkolna) 
 
Czwartek  10.02.  św. Scholastyki, dz., wsp. 
17:00  1. Za ++ rodziców Pawła i Joannę Wałaszek, Marię i Karola Kazior, brata 

Heinza, bratową Renatę, Gintra oraz ++ z rodzin Wałaszek, Kazior, Och-
mann i Drzymała 

  2. Za wszystkich uzaleŜnionych oraz ich rodziny 
 
Piątek  11.02.   
  9:00  W intencji chorych z ok. Światowego Dnia Chorego  
 
Sobota  12.02.  św. Agaty, dz. i m., wsp. 
  8:00  Za + męŜa Józefa, rodziców Julię i Józefa, Martę i Jana, szwagra Francisz-

ka oraz za ++ z pokr. 
 
 
17:30  NaboŜeństwo maryjne 
18:00  ……………………………………………... 
 
Niedziela  13.02.  VI zwykła 
  7:30  Für + Zofia Kruk anlässlich des Geburtstages 
  9:30  Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00  Za + ojca Zygfryda Mańczyk z ok. ur. oraz za ++ z rodziny 
17:15  Nieszpory 
18:00  Za ++ rodziców, teściów, 2 siostry, 4 braci oraz ++ z pokr. 

Nasza Kolonowska 

Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

06(898) 06.02.2011 – 13.02.2011 

  
 

Światowy Dzień Chorego 
  
 W nadchodzącym tygodniu po raz dzie-
więtnasty mamy okazję obchodzić Światowy 
Dzień Chorego. To dzień szczególnej solidarno-
ści z tymi, którzy odpowiedzieli na szczególne 
powołanie Boga do niesienia krzyŜa cierpienia, 
choroby czy samotności. To dzień modlitwy 
w ich intencji, aby ich cierpienie było uświęca-
jące i stało się drogą prowadzącą do nieba. To 
dzień modlitwy równieŜ za tych, którzy pochy-
lają się nad chorymi, aby nie brakowało im siły 
i wytrwałości w obcowaniu z cierpieniem. Jest 
to wreszcie dzień refleksji nad sensem cierpie-
nia, któremu świat i ludzie ten sens odbierają. 
Tymczasem nie moŜna zgłębić tej tajemnicy 
w oderwaniu od Chrystusowego krzyŜa. Umie-
rając na nim za nasze grzechy, przekroczył ludzkie rozumienie cierpienia 
i śmierci i nadał im sens nadprzyrodzony, uczynił środkiem zbawienia i jedną 
z gwarancji wieczności. 
W tej refleksji pomaga nam Ojciec Święty Benedykt XVI, kierując do nas 
okolicznościowe orędzie papieskie, w którym – powołując się na słowa ency-
kliki Spe salvi – pisze: „Bóg, uosobiona Prawda i Miłość, zapragnął cierpieć 
dla nas i z nami; stał się człowiekiem, by móc współcierpieć z człowiekiem 
w sposób rzeczywisty w ciele i krwi. Stąd w kaŜde cierpienie ludzkie wszedł 
Ktoś, kto je z nami dzieli i znosi; stąd w kaŜdym cierpieniu jest odtąd obecne 
pocieszenie przez współcierpiącą miłość Boga, i tak wschodzi dla nas gwiazda 
nadziei”. 
 Wdzięczni Bogu za ustanowienie przed laty Światowego Dnia Chorego 
przez Sługę BoŜego Jana Pawła II, w przeddzień jego beatyfikacji, wdzięczni 
mu za Ewangelię cierpienia, którą napisał swoim Ŝyciem i umieraniem, pro-
śmy o łaskę zrozumienia tej Ewangelii przez nas samych, dziś moŜe zdrowych 
i silnych, oraz o gotowość uczynienia jej treścią swojego Ŝycia, jeŜeli tak bę-
dzie wola Boga.  



PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 
Aby toŜsamość rodziny była szanowana przez wszystkich i aby była uzna-
wana jej niezastąpiona wartość dla całego społeczeństwa. 
 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA  
Aby na terenach misyjnych, gdzie najpilniejszym zadaniem jest zwalczanie 
chorób, wspólnoty chrześcijańskie potrafiły dawać świadectwo, Ŝe Chry-
stus jest u boku cierpiących. 
 
W miesiącu lutym modlitwie róŜańcowej przewodniczą: 
 
 06.02.11 RóŜa 02 p. Anna Bock 
 13.02.11 RóŜa 03 p. Inga Muc 
 20.02.11 RóŜa 04 p. Hildegarda Czupała 
 27.02.11 RóŜa 05 p. Elfryda Fleger 
 
 

Dwa nasiona 
 
Jesienią dwa nasiona znajdowały się obok siebie w Ŝyznej ziemi. Pierwsze 
nasionko powiedziało: 
– Chcę rosnąć! Chcę moimi korzeniami sięgać głęboko w ziemię znaj-
dującą się pode mną i wypuścić młode pędy ponad jej powierzchnię. Pra-
gnę rozwinąć moje delikatne pączki niczym flagę, aby ogłosić przybycie 
wiosny... Pragnę poczuć ciepło słońca na moim obliczu i błogosławieństwo 
porannej rosy na moich płatkach! 
I tak rozwijało się. 
Drugie nasionko powiedziało: 
– Co za los mnie spotkał! Boję się. Jeśli skieruję moje korzenie do zie-
mi znajdującej się pode mną, nie wiem, na co na trafię w ciemnościach. 
Jeśli utworzę sobie drogę poprzez twardą ziemię nade mną, mogę uszko-
dzić moje delikatne pędy... JeŜeli otworzę moje pączki, a jakiś ślimak bę-
dzie chciał je zjeść? Gdy bym zaś rozchylił moje kwiaty, jakieś dziecko 
mogłoby mnie wyrwać z ziemi. Nie, lepiej będzie, jeŜeli zaczekam, aŜ bę-
dzie bezpiecznie. 
I czekało. 
Na początku wiosny jakaś kura, która grzebała w ziemi w poszukiwaniu 
poŜywienia, znalazła nasionko i zaraz je zjadła. 
 
To jasne, ze trzeba przyjąć ryzyko Ŝycia i zdać sobie sprawę, ze czasami 
jest się gołębiem, a czasami posągiem. 

Dzisiaj obchodzimy V niedzielę zwykłą. 
Zapraszamy na nieszpory połączone z udzieleniem sakramentu chrztu św. 
o godz. 15:00. 
 
Parafialny Zespół Caritas zaprasza swoich członków na spotkanie karna-
wałowe do salki w dniu 08.02. (wtorek) o godz. 18:00. 
 
W piątek przypada Wspomnienie NM Panny z Lourdes i Światowy Dzień 
Chorego. Caritas parafialny zaprasza wszystkich chorych, samotnych, se-
niorów na Mszę Świętą w ich intencji z udzieleniem sakramentu namasz-
czenia chorych i bł. lourdzkim o godz. 9:00. Po Mszy Świętej spotkanie dla 
wszystkich w salce parafialnej. Do dyspozycji jest parafialny bus! 
 
W następną niedzielę kolekta specjalna na nagłośnienie naszego kościoła. 
Koszt instalacji wyniósł ostatecznie 20.871,89 zł. Za ofiarność Bóg zapłać! 
 
MłodzieŜowa pielgrzymka na uroczystość beatyfikacji Sługi BoŜego Ja-
na Pawła II do Rzymu. Zapisy do 13 lutego. Szczegóły w gablotce! 
 

Zbiórka na remont dachu klasztoru - stan na 31.01.2011 r. 
Liczba deklaracji: 177 
Zadeklarowana kwota: 52.490,00 zł 
Dokonane wpłaty: 9.120,00 zł     Bóg zapłać! 
 
Serdeczne podziękowania składamy p. Franciszkowi Mańczyk, p. Janowi 
Romańczuk, p. Henrykowi Drzyzga, s. Marii Magdalenie i ministrantom za 
rozebranie dekoracji boŜonarodzeniowej oraz p. Krzysztofowi Hornik za 
zawiezienie grupy kolędników misyjnych na spotkanie diecezjalne do Opo-
la. Bóg zapłać!  
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico, 
Weite Welt oraz Droga do Nieba 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. ElŜbiecie 
Mańczyk i p. ElŜbiecie Wacławek składamy jak najserdeczniejsze 
Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!  

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Barbarę Marcin-
kowską, Helenę Budnik, Małgorzatę Swoboda i Sylwię Koston. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

06/2011 


