
Porządek NaboŜeństw 
od 20.02. do 27.02.2011 r. 

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. 
 
Poniedziałek  21.02   
  8:00  Za + męŜa i ojca Wilhelma w 15 r. śm., ++ rodziców, teściów oraz ++ 

z pokr. 
 
Wtorek  22.02.  Katedry św. Piotra, Apostoła, Św.  
17:00   Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę 

BoŜą z ok. 60r. ur. 
 
Środa  23.02.  św. Polikarpa, biskupa i męczennika, wsp. 
  8:00   Za Ŝyjących i ++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
 
Czwartek  24.02.   
17:00  Za + męŜa Herberta Linder w I r. śm. 
 
Piątek  25.02.   
16:30   RóŜaniec św. w intencji dzieci i młodzieŜy 
17:00  Za + ojca Stanisława, męŜa Józefa w rocz. ich śm., + matkę Zofię, siostrę 

Magdalenę oraz ++ z pokr. obu stron 
 
Sobota  26.02.   
  8:00  Za + męŜa Józefa, rodziców Marię i Ignacego, Marię i Antoniego, siostrę 

Hildegardę, jej męŜa oraz za ++ z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące 
 
 

17:30  NaboŜeństwo maryjne 
18:00  Za + matkę Elfrydę Koprek w I r. śm., ojca Jerzego i wszystkich ++ z pokr. 
 
Niedziela  27.02.  VIII zwykła 
  7:30  Zur Gottes Vorsehung durch die Fürbitte der Maria Hilf als Dank u. Bitte um 

weiteren Gottes Schutz u. Gesundheit anlässlich des 85. Geburtstages von 
Fr. Rozalia  

  9:30  Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00  Za + ojca Gerharda w II r. śm., jego Ŝonę ElŜbietę oraz za + ojca Wiktora 

i za ++ z pokr. 
17:15  Nieszpory 
18:00  Do A. StróŜa za roczne dzieci Laurę i Kingę Rózga i o bł. BoŜe w rodzinie 

Nasza Kolonowska 

Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

08(900) 20.02.2011 – 27.02.2011 

 

 Wielu ludzi chciałoby zamknąć oczy i nie 
widzieć zła istniejącego na ziemi. Ono bowiem 
rani ich boleśnie. Często będąc w konfrontacji z 
nim stawiają Bogu pytanie, dlaczego On się na nie 
zgadza; bywa, Ŝe mają do Niego o to pretensje, Ŝe 
źle rządzi światem albo Ŝe się nim w ogóle nie 
interesuje. 
 Nieporozumienie polega na tym, iŜ wielu 
ludzi sądzi, Ŝe spotkanie z Bogiem gwarantuje tak 
wielkie bezpieczeństwo, Ŝe zło juŜ człowieka nie 
dosięgnie. Bóg według ich mniemania powinien 
ustawić między swymi dziećmi a działającym na 
ziemi złem kuloodporne szyby, tak Ŝe nawet bliski 
kontakt ze złem nie byłby niebez-pieczny dla Jego 
wybranych. 
 Tymczasem rzeczywistość jest inna. Bóg nie ustawił kuloodpornej szy-
by. Wysłał natomiast swego Jednorodzonego Syna i wydał Go w ręce złych 
ludzi. Ci zaś zniszczyli Go w sposób okrutny. Sam Jezus takŜe nie przewidział 
kuloodpornej szyby dla swych uczniów. Po-wiedział im natomiast wyraźnie, Ŝe 
posyła ich jak owce między wilki. 
 W tej sytuacji przejście przez ten świat i czynienie w nim dobra jest nie-
rozerwalnie złączone z odpornością na cios. Trzeba znać potęgę zła i trzeba 
świetnie rozumieć metody jego działania. NaleŜy umieć schodzić z linii ciosu, 
stosować uniki, ale o sukcesie zdecyduje nie to, Ŝe zło nas nie dosięgnie, lecz 
Ŝe będziemy odporni na jego uderzenie. Zło prędzej czy później dosięgnie kaŜ-
dego ucznia Chrystusa. Dlatego Jezus uczy odporności na cios. Jest w tym we-
zwaniu troska o potęgę moralną, która nigdy nie sięga po przemoc. W tej kon-
frontacji wygrywa siła moralna. 
 Chrystus nie tylko wzywa do opanowania trudnej sztuki odporności na 
cios, lecz stawia jeszcze większe wymaganie, gdyŜ pragnie, byśmy kochali 
tych, którzy nas biją i nienawidzą. Przyjąć uderzenie to dopiero połowa zada-
nia. Druga część jest trudniejsza, ale jest za to piękniejsza, gdyŜ jest nastawiona 
na pozyskanie dobrocią tego, który nas rani. Nie oddajemy ciosu za cios, lecz 
wyciągamy rękę pełną chleba do człowieka, który nas zranił. Miłość zawsze 
zwycięŜa nienawiść. I to jest praw-dziwe piękno Ewangelii. 



Ogień 
Sześć osób znalazło się przypadkowo w czasie lodowatej nocy na bezludnej wyspie. 

KaŜda trzymała kawał drewna w ręce. Nie było innego drzewa na wyspie zagubionej  
w mgłach Morza Północnego. 

Pośrodku mały ogienek powoli zamierał z powodu braku opału. 
Zimno stawało się coraz bardziej dotkliwe. 
Pierwszą osobą była kobieta, ale błysk płomienia oświetlił twarz imigranta o ciemnej 

skórze. Kobieta go zauwaŜyła. Zacisnęła rękę wokół swego kawałka drewna. Dlaczego 
miałaby zuŜyć swoje drewno, by ogrzać jakiegoś próŜniaka, który przyszedł kraść chleb  
i pracę? 

Człowiek, który stał przy niej, zauwaŜył kogoś, kto nie naleŜał do jego partii. Nigdy, 
przenigdy nie zmarnuje swego pięknego kawałka drewna dla przeciwnika politycznego. 

Trzeci człowiek był nędznie ubrany i otulał się brudną marynarką, ukrywając swój 
kawałek drewna. Jego sąsiad był z pewnością bogaty. Dlaczego on sam miałby zuŜyć swoją 
gałąź dla leniwego bogacza? 

Bogacz siedział myśląc o swych dobrach, o dwóch domach, o 4 autach i o pełnym 
koncie w banku. Baterie jego telefonu komórkowego byty wyczerpane, musiał zachować 
swój kawał drewna za wszelką cenę. Nie chciał zuŜyć go dla tych leniów i nieudaczników. 

Ciemne oblicze imigranta wykrzywiał grymas zemsty w słabym świetle ognia, prawie 
Ŝe wygasłego. Silnie zaciskał pięść wokół swego drewna. Wiedział dobrze, Ŝe wszyscy  
ci biali pogardzali nim. Nie wrzuci za nic swego drewna do tlących się gałęzi. Nadszedł 
moment zemsty. 

Ostatnim członkiem tej smutnej grupki był człowiek skąpy i nieufny. Nie czynił nigdy 
niczego, co nie zapewniłoby mu korzyści. Dawać tylko temu, kto coś daje – było jego  
zasadą. Muszą mi drogo zapłacić za ten kawałek drewna, myślał. 

Znaleziono ich wszystkich zamarzniętych, z kawałkami drewna w rękach, znierucho-
miałych po śmierci z powodu nadmiernego wyziębienia organizmu. 

Nie umarli z zimna zewnętrznego, ale z zimna płynącego od wewnątrz. 
 
MoŜe równieŜ w twojej rodzinie, w twojej wspólnocie, przed tobą tli się ogień, który 

zamierał Z pewnością trzymasz kawałek drewna w ręce. Co z nim zrobisz? 
 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
  
Jaki jest pełny i ostateczny etap Objawienia BoŜego? 
Bóg objawił się w pełni w swoim Wcielonym Słowie, Jezusie Chrystusie, który jest 

Pośrednikiem i Pełnią całego Objawienia. Chrystus, Jednorodzony Syn BoŜy, który stał się 
człowiekiem, jest doskonałym i ostatecznym Słowem Ojca. ChociaŜ Objawienie wraz  
z posłaniem Syna i udzieleniem daru Ducha Świętego zostało definitywnie juŜ zakończone, 
to zadaniem wiary Kościoła jest stopniowe wnikanie w ciągu wieków w jego znaczenie. 

Od kiedy Bóg dał nam swego Syna, który jest Jego jedynym Słowem, przez to jedno 
Słowo powiedział nam wszystko naraz i nie ma juŜ nic więcej do powiedzenia  
(Św. Jan od KrzyŜa). 

 
Jaką wartość mają objawienia prywatne? 

ChociaŜ nie naleŜą do depozytu wiary, mogą pomóc w pełniejszym przeŜywaniu wiary, pod 
warunkiem Ŝe zachowują ścisłą więź z Chrystusem. Urząd Nauczycielski Kościoła,  
do którego naleŜy rozpoznawanie prywatnych objawień, nie moŜe jednak przyjąć takich, 
które zmierzają do przekroczenia czy poprawienia Objawienia, którego Chrystus jest  
wypełnieniem.  

Dzisiaj obchodzimy VII niedzielę zwykłą.  
Zapraszamy na nieszpory o godz. 17:15.  
Kolekta przeznaczona na instalacje nagłośnienia wyniosła: 3274 zł i 2,50 €.  
Bóg zapłać! 
 
KOMÓRKA NA MISJE!!! KsięŜa Werbiści organizują zbiórkę starych,  
zuŜytych i niepotrzebnych juŜ telefonów komórkowych (razem z baterią).  
Odnowione telefony mogą być ponownie uŜywane w krajach rozwijających. Telefo-
ny, które nie mogą być powtórnie wykorzystane, będą poddane recyklingowi. Zdo-
byte w ten sposób fundusze wspomogą działalność misyjną Zgromadzenia. 
Telefony prosimy składać w zakrystii. 
 
Parafia pw. Św. Karola Boromeusza w Staniszczach Wielkich organizuje 
w dn. 1 maja 2011r. wyjazd do Sanktuarium Miłosierdzia BoŜego w Łagiewnikach 
na uroczyste obchody z ok.. beatyfikacji Jana Pawła II. Szczegóły w gablotce. 
 
W dniach 12-13.03. i 19-20.03. odbędą się nauki przedślubne w parafii NSPJ  
w Zawadzkiem (nowy kościół). 
 
Zachęcamy do przekazania 1% podatku 

 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość  
Niedzielny oraz Droga do Nieba 
 

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

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Fabrycznej: Stanisławę  
Piaszczyńską, Annę Rathmann, BoŜenę Piaszczyńską oraz z ul. M. Konopnickiej:  
Marię Szmyt. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

08/2011 


