
Porządek Nabożeństw 

od 17.02. do 24.02.2013 r. 

 

Niedziela  17.02. I Wielkiego Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für + Mutter Rosa Smieskol zum Todestag, + Vater Franz u. Vater Jerzy Wałaszek, 

alle ++ in der Verwandtschaft 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą Bożą 

opiekę i bł. z ok. 95 r. urodzin Anastazji Spałek 

17:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 

18:00 1 Za + rodziców Józefa i Hildegardę, ojca Józefa, dziadków i dusze opuszczone 

 2 Za + Karola Wacławczyk - zam. od sąsiadów 

 

Poniedziałek  18.02. 

  7:00 Za + męża i ojca Gercharda Świerc w 10 r. śmierci, ++ teściów Franciszkę i Jana 

Świerc, rodziców Wiktorię i Jana Nieslony, siostrę Marię, kuzynkę Hildegardę, jej 

syna Piotra Czoska, ciocię i wujka Wincentego Snajder oraz dusze z pokr. 

 

Wtorek  19.02. 
17:00 Za + Urszulę Pokora - zam. od sąsiadów 

 

Środa  20.02. 

17:00 Za + ks. Ernesta Mateja 

 

Czwartek  21.02. 
17:00 Do NSM za ++ rodziców Jadwigę i Jana w 10 r. śmierci, męża i ojca Ericha, brata 

Pawła, bratową Adelajdę, matkę chrzestną Katarzynę oraz ++ z pokr. 

 

Piątek  22.02. Katedry św. Piotra Ap., święto 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Droga krzyżowa z wypominkami 

18:00 Za + Elfrydę Smieskol w miesiąc po śmierci 

 

Sobota  23.02. 
  8:00 Za ++ ojca Albina Burda, ojca Wiktora, dziadków, ks. Engelberta, ++ pokr. 

——–—————————————–——————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + męża i ojca w r. śmierci, ++ jego rodziców, teściów, braci, siostry, zięcia,  

++ pokr z obu stron 

 

Niedziela  24.02. II Wielkiego Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30  Zur Gottes Barmherzigkeit durch die fürsprache der heiligen Mutter Gottes, als 

Danksagung für erhaltenen Gnaden, bitte um weitere Obhut und Gesundheit aus  

Alass meines Geburstages und Gottes Segen in den Familien meiner Kinder 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + Urszulę Pokora z ok. urodzin + jej męża Pawła 

17:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 

18:00 ……………………………………………. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

08(1002) 17.02.2013 – 24.02.2013 
 

Rezygnacja Benedykta XVI 

 

Wiele w ostatnich dniach słyszymy, sami 

też komentujemy ten fakt. Trzeba nam 

„maluczkim”, z pokorą przyjąć i pochylić 

się nad decyzją papieża. Decyzja ta wyni-

ka z jego wielkiej wiary, mądrości i poko-

ry. Trzeba nam modlić się mocno za  

Kościół i o Światło Ducha Św. na czas, 

który przed nami. Historia Kościoła to 

2000 lat. Historia uczy, że w Kościele jest 

element ludzki, ale przede wszystkim pier-

wiastek Boży. Kościół mimo wielu burz, 

zakrętów, ciągle jest. „Bramy piekielne go 

nie przemogły i nie przemogą”. 

Po śmierci Piusa XII w 1958 r. kardynałowie wybrali 77 letniego wówczas  

patriarchę Wenecji Angelo Giuseppe Roncalli na papieża. Wybierając myśleli po 

ludzku, że na kilka spokojnych lat. Duch Św. miał inne plany. To Jan XXIII 

zwołał Sobór Watykański II, który był, rewolucją (w dobrym znaczeniu)  

w Kościele. 

Kiedy kolejne choroby zmagały bł. Jana Pawła II, media rozpisywały się o jego 

rezygnacji. W ten sposób wielu z nas dowiedziało się, że papież może zrezygno-

wać. Jan Paweł II trwał, ale przygotował grunt pod rezygnację Benedykta XVI. 

Który w wielkiej pokorze uznał, że czasy dzisiejsze, wymagają kogoś innego. 

Kogo? To wskaże, Duch Św. A może to są, aż tak trudne czasy, że wymagają 

abdykacji papieża? 

Jedno jest pewne od „betlejemskiej nocy”, przez swoją działalność, założenie 

Kościoła i całą wielką historię Kościoła - Pan Jezus wie co robi! 

Nam pozostaje modlitwa i pokora wobec tego co w Górze. Ale też pytanie - na 

ile swoją postawą, modlitwą, życzliwością, pomagam papieżowi, biskupowi, 

kapłanowi? 

ks. Piotr 

 

SENTENCJA TYGODNIA: św. Wincenty: Bóg nie patrzy na sukces 

podejmowanych w imię dobra działań, lecz na miłość, z której czyn dobry 

wypełniamy  



ROK WIARY 

Fragment Listu apostolskiego Benedykta XVI „Porta Fidei” - ogłaszające-

go Rok Wiary. 

Nie możemy się zgodzić, aby sól zwietrzała, a światło było trzymane pod 

korcem. Także współczesny człowiek, jak Samarytanka przy studni, może 

na nowo odczuć potrzebę pójścia, aby słuchać Jezusa, który wzywa nas do 

wiary w Niego i zaczerpnięcia z jego źródła, wytryskującego wodą żywą. 

Musimy na nowo odkryć smak karmienia się Słowem Bożym, wiernie 

przekazywanym przez Kościół i Chlebem życia, danymi jako wsparcie 

tym, którzy są Jego uczniami. Nauczanie Jezusa, w rzeczywistości nadal 

rozbrzmiewa w naszych dniach z tą samą mocą: „Troszczcie się nie o ten 

pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki”. Pytanie stawiane 

przez tych, którzy go słuchali jest również tym samym, jakie my stawia-

my: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”. Znamy odpo-

wiedź Jezusa: „Na tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście 

uwierzyli w Tego, którego On posłał”. Wiara w Jezusa Chrystusa jest więc 

drogą do osiągnięcia zbawienia w sposób ostateczny. Odnowa Kościoła 

dokonuje się także przez świadectwo, jakie daje życie wierzących: poprzez 

samo swoje istnienie w świecie chrześcijanie są faktycznie powołani, aby 

rozjaśniać Słowo prawdy, jakie pozostawił nam Pan Jezus. Właśnie Sobór 

w Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium, stwierdził: „podczas gdy 

Chrystus, «święty, niewinny, niepokalany», nie znał grzechu, lecz  

przyszedł dla przebłagania jedynie za grzechy ludu, Kościół obejmujący  

w łonie swoim grzeszników, święty i zarazem ciągle potrzebujący oczysz-

czenia, podejmuje ustawicznie pokutę i odnowienie swoje. Kościół «wśród 

prześladowań świata i pociech Bożych zdąża naprzód w pielgrzymce», 

zwiastując krzyż i śmierć Pana, aż przybędzie. Mocą zaś Pana zmartwych-

wstałego krzepi się, aby utrapienie i trudności swe, zarówno wewnętrzne, 

jak zewnętrzne, przezwyciężać cierpliwością i miłością, a tajemnicę Jego, 

choć pod osłoną, wiernie przecież w świecie objawiać, póki się ona na  

koniec w pełnym świetle nie ujawni  

W ramach Roku Wiary zachęcam do pogłębiania swej wiary przez lekturę 

książki lub filmu religijnego. W zakrystii można zakupić, dla siebie lub na 

prezent następujące pozycje: 

Arcybiskup. Alfons Nossol „Miałem szczęście w miłości” (24 zł.), 

„Radość jednania” (27 zł), „O Mszy najprościej” (2 zł), Pismo Św. NT (18 

zł), NT i ST ( 60 zł), Droga do nieba (mały druk 25 zł., duży druk 27 zł.). 

ks. Piotr Bekierz „Camino. Śladami Świętego Jakuba” (15 zł). Albumy  

z płytą CD-film fabularny: „Zniszczony Kościół”, „Św. Józefina Bakhita”, 

„Apokalipsa, czas jest bliski” (25 zł.). Dekoracyjne świece wielkanocne. 

 

Bóg zapłać o. Konradowi za prowadzenie tegorocznych ćwiczeń rekolekcyjnych. Bóg zapłać 

wszystkim za modlitwy podczas Adoracji przed Wielkim Postem, oraz obecność na rekolek-

cjach. 

—–—————————————–——————————––—––————— 

Dziś I niedziela Wielkiego Postu. Kolekta przeznaczona na potrzeby oo. Franciszkanów.  

O 15:00 w salce spotkanie grupy modlitewnej Margaretka i Serduszka. Zapraszamy nowych 

chętnych. O 17:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

—–—————————————–——————————––—––————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy spotkanie kandydatów do I komunii. 

—–—————————————–——————————––—––————— 

W piątek o 17:00 Droga krzyżowa z wypominkami. O godz. 19:00 zapraszam na nabożeństwo 

kandydatów do Bierzmowania wraz z rodzicami. O godz. 18:45 zapraszam na 1 część filmu, 

klasę 1 i 2 gimnazjum. 

—–—————————————–——————————––—––————— 

W sobotę o 9:00 spotkanie ministrantów 

—–—————————————–——————————––—––————— 

II niedziela Wielkiego Postu. Kolekta przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Przed kościo-

łem do puszek zbiórka na Misyjne dzieło pomocy Ad Gentes. Gościem będzie  

i kazania wygłosi ks. Krzysztof Bytomski, obecnie rezydent w Opolu. 

—–—————————————–——————————––—––————— 

Kolekta na ubezpieczenie naszych obiektów parafialnych wyniosła 2.940 zł oraz 3.60 €. 

Bóg zapłać! 

—–—————————————–——————————––—––————— 

We wtorek delegacja naszej parafii uczestniczyła w Bojanowie w pogrzebie śp.  

ks. Ernesta Mateji, który był w naszej parafii rezydentem w latach 1992 - 95. Msza za zmarłe-

go kapłana będzie w środę o 17:00. 

—–—————————————–——————————––—––————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny i Mały Gość. 

—–—————————————–——————————––—––————— 

Nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych będą: 2, 3, 9, 10 marca; 1, 2, 8, 9 czerwca;  

7, 8, 14, 15 września; 7, 8, 14, 15 grudnia. Pierwsze spotkanie jest zawsze w Sali św. Anny 

przy parafii NSPJ o godzinie 15:00. 

—–—————————————–——————————––—––————— 

Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Agnieszka Ibrom z Kolonowskiego  

i Adam Morawiec z. Kolonowskiego (zap. I). Małgorzata Janiczek z Kolonowskiego  

i Andrzej Wilczek z Winowa (zap. I). 

—–—————————————–——————————––—––————— 

DFK oraz UMiG organizuje cykl spotkań „Gimnastyka dla Leniwych”. Początek 19.02.  

o 18:00, w salce przy boisku. Zapisy pod nr. 606355002. 

—–—————————————–——————————––—––————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Krystynie Dyla oraz p. Marii  

Czaja składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze 

lata!!! 

—–—————————————–——————————––—––————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Mickiewicza: Lidię Koza, Krystynę Kciuk, 

Helenę Kowalską i Anetę Ziaja. Bóg zapłać! 

 

Weź w swą opiekę nasz Kościół święty 

08/2013 


