
Porządek NaboŜeństw 
od 13.02. do 20.02.2011 r. 

Niedziela  13.02.  VI zwykła 
  7:30  Für + Zofia Kruk zum Geburtstag, ihren Ehemann, 2 Söhne Bogusław u. Jerzy, 

Schwiegertochter Renata, ++ Eltern Rosa u. Franz Smieskol, Pf. Georg Obst, 
Tante Maria Schlenker u. Franciszka Puzik, ++ Grosseltern u. alle ++ aus den 
Familien Kruk, Smieskol, Obst u. Klimas 

  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. 
 
Poniedziałek  14.02  śś. Cyryla, mnicha i Metodego, bpa patronów Europy, św. 
  8:00  W intencji grupy Małgorzatek z podz. za modlitwę. 
 
Wtorek  15.02.   
17:00   Za + męŜa i ojca Gerharda Steinert z ok. 2 r. m., jego rodziców Paulinę  

i Józefa Steinert, rodziców Marię i Józefa Kopyto, 3 szwagrów: Ernesta,  
Józefa i Teodora oraz za ++ z pokr. Steinert i Kopyto 

 
Środa  16.02.   
  8:00   Za + męŜa i ojca Wiktora Muc w 2 r. śm., ++ rodziców oraz ++ z pokr. 
 
Czwartek  17.02.   
17:00  Za + matkę RóŜę Dreja w 2 r. śm., ojca Wilhelma oraz za ++ z pokr. Dreja  

i Mocny 
 
Piątek  18.02.   
17:00  Za + męŜa i ojca Geeharda Świerc w 8 r. śm., zm. szwagra Alfreda Świerc, 

jego rodziców Franciszkę i Jana Świerc, zm. rodziców Wiktorię  
i Jana Nieslony, siostrę Marię, kuzynkę Hildegardę, jej syna Piotra, ciotkę 
Franciszkę, wujka Wincentego Schneider oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

 
Sobota  19.02.   
  8:00  Za + męŜa i ojca Gerharda w r. śm., rodziców Gertrudę i Pawła, teściów  

Weronikę i Wiktora oraz za ++ z pokr. 
 
 
17:30  NaboŜeństwo maryjne 
18:00  Za + ojca z ok. ur., oraz za ++ teściów 
 
Niedziela  20.02.  VII zwykła 
  7:30  Für + Mutter Rosa Smieskol zum I Todestag , Vater Franz Smieskol  

u. für alle ++ aus der Verwandtschaft 
  9:30  Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00  Za + męŜa i ojca Lucjana w 19 r. śm., jego ojca Otto oraz za ++ z pokr. 
17:15  Nieszpory 
18:00  Za ++ rodziców Józefa i Hildegardę, ojca Józefa, ++ dziadków oraz ++ z pokr. 

Nasza Kolonowska 

Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, 

ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aŜ się wszystko wypełni.  

 

śyjemy w czasach fałszywie pojętej  
koncepcji wolności i prawa. W czasopismach, 
filmach, audycjach radiowych i innych  
środkach masowego przekazu informacji  
lansowany jest model Ŝycia bez Dekalogu  
i jakichkolwiek barier czy konwencji.  
W sposobie zachowania i postępowania liczy 
się luz i prawo stanowione przez człowieka. 
BoŜe Przykazania tracą na znaczeniu,  
bo domagają się respektowania zasad, ofiary 
 z siebie, ogólnie pojmowanego wysiłku moral-
nego. Tymczasem człowiek nowoczesny  
pragnie być wolnym, to znaczy nieskrępowa-
nym i niezaleŜnym od czegokolwiek. 

Bóg nie ma zamiaru odbierać człowiekowi danej mu wolności.  
Bóg poprzez dane człowiekowi Prawo nie przeszkadza, jedynie  
proponuje i zachęca. On jest "cierpliwy" i "nierychliwy", wychodzący 
naprzeciw potrzebom ludzkim. Ustami Chrystusa mówi: "Ja jestem  
światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, 
lecz będzie miał światło Ŝycia" (J 8, 12). Jego Prawo nie jest wymierzone 
przeciwko człowiekowi, lecz po to, by go uchronić przed nieszczęściem  
i złem. Gdy jednak zostanie naruszone, potrafi samo konsekwentnie  
wymierzać sprawiedliwość. Warto przypomnieć sobie słowa Sługi BoŜe-
go Jana Pawła II, który mawiał: Wolność jest miarą godności człowieka, 
trudem jego wielkości. Została człowiekowi dana i równocześnie zadana. 
Obyśmy zrozumieli, Ŝe BoŜe wskazania są dla nas zawsze duchem  
i Ŝyciem. PrzecieŜ tylko On jeden ma słowa Ŝycia wiecznego.  



Tajemnica szczęścia 
Pewien młodzieniec zapytał najmądrzejszego z ludzi o tajemnicę szczęścia.  

Mędrzec poradził młodzieńcowi, by obszedł pałac i powrócił po dwóch godzinach. 
–  Proszę cię jedynie o jedno – powiedział mędrzec, wręczając mu łyŜeczkę,  

na której umieścił dwie krople oliwy. – W czasie wędrówki nieś tę łyŜeczkę tak, by nie 
wylała się oliwa. 

Po dwóch godzinach młodzieniec wrócił, a mędrzec zapytał go: 
–  Czy widziałeś arrasy w sali jadalnej? Czy widziałeś wspaniałe ogrody?  

Czy zauwaŜyłeś piękne pergaminy? 
Młodzieniec ze wstydem wyznał, Ŝe nie widział niczego. Troszczył się jedynie 

 o to, by nie wylać kropel oliwy. 
–  Wróć i spójrz na cuda mego świata – powiedział mędrzec. Młodzieniec wziął 

łyŜeczkę i znów zaczął wędrówkę, ale tym razem obserwował wszystkie dzieła sztuki. 
Zobaczył teŜ ogrody, góry i kwiaty. Powrócił do mędrca i szczegółowo zdał sprawę  
z tego, co widział. 

–  Gdzie są te dwie krople oliwy, które ci powierzyłem? – spytał mędrzec. 
Spojrzawszy na łyŜeczkę, chłopak zauwaŜył, Ŝe ich nie ma. 
–  Oto jedyna rada, jaką mogę ci dać – powiedział mędrzec – Tajemnica szczęścia 

tkwi w dostrzeganiu wszystkich cudów świata, przy jednoczesnej dbałości o dwie  
krople oliwy na łyŜeczce. 
 
 
KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 

 
 Co Bóg objawił człowiekowi? 
Bóg w swej dobroci i mądrości objawił się człowiekowi. Przez czyny i słowa  

objawił samego siebie i swój dobrotliwy zamysł, który odwiecznie zawarł w Chrystusie 
dla dobra wszystkich ludzi. Objawiając swój zamysł, Bóg pragnie udzielać swojego 
Boskiego Ŝycia wszystkim ludziom, by, dzięki łasce Ducha Świętego, w swoim  
jedynym Synu uczynić ich przybranymi synami. 

 
Jakie są pierwsze etapy Objawienia BoŜego? 
Bóg na początku objawił się pierwszym rodzicom, Adamowi i Ewie, i wezwał ich 

do wewnętrznej komunii z sobą. Objawienia tego nie przerwał po ich upadku, ale  
wzbudził w nich nadzieję zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego. Po potopie zawarł 
przymierze z Noem i ze wszystkimi istotami Ŝyjącymi. 

 
Jakie są kolejne etapy Objawienia BoŜego? 

Bóg wybrał Abrahama, wzywając go do wyjścia z ziemi rodzinnej, aby go uczynić 
„ojcem mnóstwa narodów” (Rdz 17,5), obiecując, Ŝe w nim „będą błogosławione 
wszystkie narody” (Rdz 12,3). Lud pochodzący od Abrahama będzie powiernikiem 
obietnicy danej patriarchom, ludem wybranym. Bóg ukształtował Izraela jako swój lud, 
wyzwalając go z niewoli egipskiej, zawarł z nim przymierze na Synaju i przez MojŜesza 
dał mu swoje Prawo. Prorocy głosili radykalne odkupienie ludu i zbawienie, które  
obejmie wszystkie narody w oczekiwaniu nowego i wiecznego Przymierza, które będzie 
wypisane w sercach. Z narodu izraelskiego, z pokolenia Dawida, narodził się Mesjasz: 
Jezus.  

Dzisiaj obchodzimy VI niedzielę zwykłą. 
Zapraszamy na nieszpory o godz. 17:15. 
Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na instalacje nagłośnienia.  
Bóg zapłać! 
 
Kolekta z dnia 2 lutego (na zakony klauzurowe) wyniosła 740zł i 2,10€. 
Skarbonka misyjna (przy stajence) to 353zł oraz 6,42€. Bóg zapłać! 
 
W poniedziałek obchodzimy Święto świętych Cyryla, Mnicha  
i Metodego, bpa, patronów Europy. 
W tym dniu wspomina się św. Walentego, patrona zakochanych. Zachęca 
się do modlitwy za młode pokolenie. 
 
Rekolekcje w tym roku wygłosi o. Damian Dybała ze Zgromadzenia  
Misjonarzy, Oblatów Maryi Niepokalanej. 
Prosi się o modlitwę w intencji o. rekolekcjonisty i nas będących  
uczestnikami tych ćwiczeń duchowych. 
 
Siostry misyjne - SłuŜebnice Ducha Świętego organizują rekolekcje dla 
dziewczyn w wieku od 17 lat w dniach 18-22 luty w Nysie na terenie  
parafii M.B. Bolesnej prowadzonej przez KsięŜy Werbistów. Rekolekcje 
prowadzi siostra Gabriela Tacica która przed laty pracowała w naszej 
parafii. Zainteresowane dziewczyny o szczegółach mogą porozmawiać  
z ks. Andrzejem. 
 
Serdeczne podziękowania składamy p. Herbertowi Pawlik za zrobienie 
łopatki do pieca pod kościołem, p. Dariuszowi Grabowskiemu  
za wywiezienie popiołu. Bóg zapłać!  
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny,  
    oraz Droga do Nieba 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Anastazji 
Spałek oraz p. Antoniemu Konieczko składamy jak najserdeczniej-
sze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!  
 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Beatę Piontek, 
i z ul. Fabrycznej: Małgorzatę Gerus, Małgorzatę Mikoszek  
oraz Małgorzatę Labus. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

07/2011 


