
Porządek NaboŜeństw 
od 21.08. do 28.08.2011 r. 

Niedziela  21.08.  XXI zwykła 
  7:30  Für ++ Mutter Rosa Smieskol zum Geburtstag, + Vater Franz Smieskol u. alle ++ aus 

der Verwandtschaft 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00  Do Op. B. z podz. za otrzymane łaski i dar miłości, z prośbą o dalszą opiekę oraz zdro-

wie dla pp. Agnieszki i Grzegorza z ok. 1 r. ślubu 
17:15  NaboŜeństwo nieszporów 
18:00  Za ++ teściów, Ŝonę oraz rodziców 
 
Poniedziałek  22.08.  NMP Królowej, wsp. 
18:00  Za + matkę ElŜbietę Leja w r. ur., + ojca Pawła, wnuka Józefa oraz za ++ z pokr. 
 
Wtorek  23.08  św. RóŜy z Limy, wsp. 
18:00  Za + męŜa Wilhelma Skornia w I r. śm. 
 
Środa  24.08.  św. Bartłomieja, ap. Św. 
15:00  Do Miłosierdzia BoŜego za wst. MBN Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalszą opiekę i zdrowie dla p. ElŜbiety Steinert oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci 
 
Czwartek  25.08.   
18:00  Z podz. za otrzymane łaski z ok. ur. oraz z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie  

i bł. BoŜe 
 
Piątek  26.08.  NMP Częstochowskiej ur. 
  7:00  W int. Pielgrzymów XXXII Pieszej Pielgrzymki na Górę św. Anny 
17:30  RóŜaniec w intencji Dzieci i młodzieŜy 
18:00  Za + matkę Annę Paczyńską w r. śm., ojców, męŜa Gerharda Krupka, teściów Annę i 

Jana, dziadków oraz za ++ z pokr. Krupka, Paczyński, Skorupa, Kampa, Ziaja, Lepka i 
Joniec 

 
Sobota  27.08.  św. Moniki, wsp. 
  8:00  Przez wst. MBN Pomocy, św. Józefa z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe dla p. RóŜy Kowal-

skiej z ok. 90 r. ur., oraz o opiekę BoŜą w rodzinach synów i wnuków 
12:00  Msza św. ślubna Barbary Swoboda i Janusza Grada 
 
15:00  Do Op. B. przez wst. MBN Pomocy z podz. i z prośbą o dalsze bł. BoŜe, opiekę i   zdro-

wie dla p. RóŜy z ok. 70 r. ur.; o bł. BoŜe w rodzinach dzieci oraz o radość wieczną dla 
+ męŜa 

 
 
17:30  NaboŜeństwo maryjne 
18:00  …………………………………………………………………… 
 
Niedziela  28.08.  XXII zwykła 
  7:30  Für ++ Ehemann, Vater u. Grossvater Józef , ++ Eltern Piotr u. Paulina, Schwiegereltern 

Franciszek u. Anastazja, Schwäger Leonard u. Stanisław u. für alle ++ in den Familien 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00  Za ++ rodziców Weronikę i Piotra Jadwigę i Tomasza, siostry: Marię, Edytę, Łucję, 

braci Jana i Wiktora, szwagra Walentego oraz za ++ z pokr. 
18:00  Za + Gerharda Krupka (od sąsiadów) 
20:30  NaboŜeństwo z ok. powitania pielgrzymów  

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 
www.parafia-kolonowskie.pl 
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RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ 

 
Człowiek bardzo łatwo przyzwyczaja się 

do dobra, więc coraz rzadziej można usłyszeć  
z jego ust słowo: dziękuję. To normalne  
że żyję, że jestem zdrowy, że mam pracę, 
 że jest chleb na stole... Nie dziękuję Bogu i nie 
dziękuję ludziom. Czuję się samowystarczalny  
i niezależny! Czasem tylko czuję dziwny  
niepokój wewnętrzny, gdy nagle obok mnie 
ktoś zachoruje, ktoś umiera, traci pracę...  
 Człowiek równie łatwo przyzwyczaja się 
do zła. Więc zło nie robi na nim wrażenia,  
wulgaryzmy nie drażnią uszu, wiele zła  
znajduje w chrześcijańskich rozmowach nawet usprawiedliwienie.  
Mamy różne kodeksy zasad i norm moralnych w zależności od partnera 
rozmowy. Kradzież jest tylko „zorganizowaniem”, rozwód 
„rozwiązaniem problemu i prawem do osobistego szczęścia”;  
0oszukiwanie – „życiową zaradnością”; uczciwość – „życiową  
słabością”; cudzołóstwo – „miłością”; praca już nie jest pracą...  
 Tymczasem Chrystus mówi dziś w Ewangelii: „Gdy brat twój 
zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy...”. Więc trzeba 
budzić sumienia!... Czy jednak świadomi własnej słabości i grzeszności 
możemy upominać innych? Tak. Możemy i musimy w imię  
chrześcijańskiej odpowiedzialności za zbawienie bliźniego, zawsze  
jednak pamiętając słowa Apostoła: „Bracia, nikomu nie bądźcie nic 
dłużni poza wzajemną miłością”. Trzeba czynić prawdę w miłości… 
Upomnieć dla dobra bliźniego, ku zbudowaniu, ku umocnieniu,  
uratowaniu, dla zbawienia.  
 Czasem będą to trudne słowa prawdy, czasem w odpowiedzi  
usłyszymy: „Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy! Zajmij się sobą!  
Ja poniosę konsekwencje!” Czy na pewno? Z tym ostatnim zgodzić się 
nie możemy. Wszyscy poniesiemy konsekwencje. Bo jako chrześcijanie 
jesteśmy jak naczynia połączone: albo wzrastamy wspólnie  
ku świętości, albo wzajemnie ściągamy siebie w dół…  



Sygnał 
Po okropnej burzy biedny rozbitek dryfując uczepiony do resztek swej 

łodzi dotarł do plaży małej, pustynnej wysepki. Wyspa ta to było w zasadzie 
trochę niegościnnych i suchych skał. 

Rozbitek zaczął usilnie prosić Boga, by go wybawił. Każdego dnia  
obserwował linię horyzontu w oczekiwaniu na pomoc, ale nikt z nią nie 
spieszył. 

Po kilku dniach poczynił pewne przygotowania. Z niemałym wysiłkiem 
skonstruował narzędzia do uprawy ziemi oraz do polowania. W pocie czoła 
wzniecił ogień, zbudował szałas, by chronił go przed burzą. 

Upłynęło kilka miesięcy. Rozbitek nie przestawał się modlić, ale żaden 
statek nie pokazywał się na horyzoncie. 

Pewnego dnia niespodziewanie wiatr powiał na ogień i płomienie mu-
snęły maty. W mgnieniu oka wszystko się zapaliło. Chmury gęstego dymu 
wznosiły się w niebo. Wielomiesięczna praca w krótkiej chwili obróciła się 
w niewielką kupkę popiołu. 

Rozbitek, który usiłował cokolwiek ocalić, rzucił się na ziemię, wylewa-
jąc łzy w piasek. 
 – Panie Boże, dlaczego? Dlaczego właśnie tak się stało? 

Kilka godzin później duży statek przybił w pobliże wyspy. Ratownicy 
przypłynęli szalupą, aby zabrać rozbitka. 
 – Skąd dowiedzieliście się, że tu jestem? – spytał rozbitek z  niedowie-
rzaniem. 
 – Widzieliśmy sygnały dymne – odpowiedzieli. 
 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 Co oznacza stwierdzenie: „Poza Kościołem nie ma zbawie-

nia”? 
Oznacza, że całe zbawienie pochodzi od Chrystusa-Głowy przez  

Kościół, który jest Jego Ciałem. Nie mogą zostać zbawieni tacy ludzie,  
którzy dobrze wiedząc, że Kościół został założony przez Boga za pośrednic-
twem Chrystusa jako konieczny do zbawienia, nie chcieliby ani do niego 
wejść, ani w nim wytrwać. Ci natomiast, którzy bez własnej winy nie znając 
Ewangelii Chrystusa i Jego Kościoła, szczerym sercem szukają jednak  
Boga, a Jego wolę poznaną przez nakaz sumienia starają się pod wpływem 
łaski wypełniać w swoim postępowaniu, mogą osiągnąć wieczne zbawienie. 

 
Dlaczego Kościół ma obowiązek głosić Ewangelię całemu 

światu? 
Ponieważ Chrystus nakazał: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 

udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Ten 
mandat misyjny Pana ma swoje ostateczne źródło w wiecznej miłości Boga, 
który posłał swego. Syna i swego Ducha, ponieważ „pragnie, by  
wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4). 

Dzisiaj obchodzimy XXI niedzielę zwykłą.  
Zapraszamy na naboŜeństwo powitania pielgrzymów ok godz. 20:30. 
Zbiórka na głodujących w Somalii wyniosła 3.316 zł. Bóg zapłać! 
 
W piątek ur. MNP Częstochowskiej. 
 
W piątek o godz. 8:00 wyrusza XXXII piesza pielgrzymka na Górze św. Anny. 
 
Zapisy na pielgrzymkę autobusem na Górę Św. Anny w dniu 27.08. w sobotę  
u p. M. Baron tel. 774631813. 
 
Zbiórka na remont dachu na dzień 16.08.2011 
liczba deklaracji: 207 osób 
kwota zadeklarowana: 61682,18 zł 
gotówka wpłacona na dzień 31.07.2011: 36937,18 zł 
 
Jako odchodzący proboszcz chciałem podziękować wszystkim za 8 lat wspólnego  
budowania Chrystusowego Kościoła w Kolonowskiej wspólnocie. Kościół jest darem 
Boga dla całej ludzkości ale teŜ i zadaniem. Jako taki jest wielkim placem budowy 
tych wartości jakie Chrystus nam zostawił. Budować moŜna tylko na Nim ciągle  
pytając się o Jego wolę odnośnie kaŜdego z nas i wspólnoty jako całości. Wraz z moim 
odejściem budowanie nie ustaje, choć na pewno będzie wyglądało inaczej. Inaczej to 
nie znaczy lepiej lub gorzej - po prostu inaczej. Bardzo gorąco proszę abyście  
z otwartym sercem przyjęli nowego proboszcza - ks. Piotra Bekierz; zaakceptowali 
jego inność i z jeszcze większym zapałem dalej pracowali w Winnicy Pańskiej  
w Kolonowskim. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Polecam się waszym  
modlitwom, zapewniam o mojej pamięci modlitewnej i będę szczerze się cieszył kaŜdą 
dobrą wiadomością z Kolonowskiego. Bóg zapłać za zorganizowanie poŜegnania  
i za wspaniałomyślny dar dla mojej posługi misyjnej. 
 

Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Anna Ploch z Grodziska  
i Grzegorz Grabowski z Kolonowskiego (zap. II), Dominika Obst  
z Kolonowskiego i Damian Ozimek ze Szczedrzyka (zap. II) 

 
Do nabycia: Gość Niedzielny  
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. ElŜbiecie Steinert, 
 p. RóŜy Czupała, p. RóŜy Kowalskiej oraz p. Imgardowi Wiora składamy jak 
najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Krzywej: Teresę Spałek oraz  
z ul. Prostej: Łucję Badura, Joannę Badura i Dorotę Jędrzejewską. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 
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