
Porządek Nabożeństw 

od 28.01. do 04.02.2018 r. 

 

Niedziela 28.01. IV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ ojca Teodora w r. śmierci, matkę Annę, teściów Gerharda i Elżbietę, dziadków 
z obu stron i pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Henryka, matkę Jadwigę, ojca Pawła, teściów Annę  
i Pawła ich 2 synów, dziadków Annę i Piotra, Annę, Irenę 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za ++ męża w r. śmierci, rodziców, teściów i pokr. 

 

Poniedziałek 29.01. 

17:00 O radość życia wiecznego w 3 r. śmierci męża, ojca, dziadka Alfreda Kolloch 

 

Wtorek 30.01. 

17:00 Za ++ męża i ojca Wilhelma w 2 r. śmierci, rodziców, teściów i pokr. 

 

Środa 31.01. 

17:00 Za + matkę z ok. urodzin, ++ z pokr. Czaja i Stefan 

 

I Czwartek 01.02. 

16:00 Godzina św. i Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

17:00 Z podz. i prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, łaski i zdro-
wie dla Marii z ok. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach synów i wnuków 

 

I Piątek 02.02. Ofiarowanie Pańskie, święto 

  7:00  Za żyjących i ++ członków parafialnej Róży Różańcowej 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za ++ męża i ojca Norberta w r. śmierci, teściów Jana i Elżbietę, rodziców Stanisława 
i Zofię, siostrę Magdalenę, szwagrów Józefa i Teodora, dziadków i pokr. 

 

I Sobota 03.02. 

  8:00 Za + Jana Gomoluch w miesiąc po śmierci 

—————–—–—–—————————–———–——– 

17:00  Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + ojca i dziadka Stanisława w 6 r. śmierci i ++ pokr. 

 

Niedziela 04.02. V zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + brata Artura w miesiąc po śmierci, ++ jego rodziców (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. i prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, łaski i zdro-
wie dla Marii z ok. 50 r. urodzin Piotra oraz o Boże bł. dla synów 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za ++ ojca Wilhelma, jego rodziców i braci Karola i Jana 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

04(1257) 28.01. – 04.02.2018 

 

Refleksja 

 

Jezus na pozór świetnie wpisuje się we współ-

czesny scenariusz: pociąga tłumy, jest rozpo-

znawalny, lideruje, ma swoich naśladowców. 

Możemy przeczytać o tym, że moc od Niego 

wychodziła, aby uzdrawiać i wyrzucać złe  

duchy, z władzą i mocą rozkazywał i nauczał, 

a nawet miał moc oddać życie i je odzyskać. 

Dlaczego więc tylko na pozór? Jezus jest  

mocarzem, to prawda. Nie było na Ziemi  

i nigdy nie będzie człowieka mocniejszego niż 

On. Nie jest to jednak moc z tego świata. Nie 

jest to moc wytrenowana na siłowni, wyuczo-

na na uniwersytetach ani zakupiona pieniędzmi. Nie jest to moc wyni-

kająca z wiedzy, umiejętności, kondycji fizycznej czy urody. Słowo 

uczy nas, że „moc w słabości się doskonali”! Niby sprzeczność, a jed-

nak w Bożej logice ma to głęboki sens. Bóg mówi: chcesz być mocny – 

to bądź słaby. Tyle! Ja się zajmę resztą. „Ilekroć nie domagam, tylekroć 

jestem mocny”! 

Dlatego prawdziwą moc zdobywamy tylko wtedy, gdy uznajemy, że nie 

osiągniemy jej samodzielnie. Ona jest darem. Nie oznacza to oczywi-

ście biernego czekania, bo „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała 

we wszystkim dla ich dobra”! Miłość, radość, pokój, dobroć, cierpli-

wość, pokój i moc pochodzą od Niego. I tylko od Niego. 

 
Sentencja: anonimowo - Gdy angażuję się w sobie i używam tego co 

mi jest od Boga dane, to odkrywam, że mogę zrobić znacznie więcej niż 

przypuszczałem. 



Od ostatniego spojrzenia - ks. Jan Twardowski 
Kiedy słyszymy o miłości od pierwszego spojrzenia - jak dawniej mówiono: wejrze-

nia - przypomina się legendarna Laura, którą raz tylko Petrarka zobaczył w kościele,  

a pisał o niej w sonetach przez całe życie. Przypomina się Beatrycze, którą Dante  

zobaczył, kiedy miała dziewięć lat - podobnie jak on. Nie mógł o niej zapomnieć.  

W utworze „Nowe życie” nazywa ją swoją przewodniczką. Ujrzał ją ponownie po 

dziewięciu latach, ale nie mógł zapomnieć pierwszego z nią spotkania. To ona  

w „Boskiej komedii” prowadzi go poprzez raj do Pana Boga. Beatrycze okazała się 

przeciętną florentynką, przyszłą żoną bankiera Portinari. Narzekają nieraz na miłość 

od pierwszego spojrzenia, straszą, że co nagle, to po diable. Niektórzy patrzą na nią 

krzywym okiem, niektórzy dogadują, że po pierwszym spojrzeniu za jakiś czas zako-

chani już nie chcą patrzeć na siebie. Są jednak nawet listy miłosne od pierwszego 

spojrzenia, jak ten: „Jestem od razu gotowy, najszybszy - jak mówią - prosto od kro-

wy.” 

Chociaż wszyscy narzekają na miłość od pierwszego spojrzenia, zwaną „miłością pro-

sto z krzaka”, chociaż nie nazywają jej miłością, tylko zakochaniem, to jednak znam 

takie szczęśliwe zakochania od pierwszego spojrzenia. Niektórzy co roku w rocznicę 

ślubu po swojej gwałtownej miłości obchodzą uroczystą pamiątkę pierwszego spotka-

nia. Inni z kolei mówią, że tylko przez pierwsze dwadzieścia pięć lat są trudności mał-

żeńskie, a potem już jako tako. Znam jednak miłość od ostatniego spojrzenia. Pozna-

łem kobietę, która wyszła za mąż nie z miłości. Od początku dokuczała mężowi. Stale 

jej się nie podobał. Narzekała, że ma wysuniętą szczękę. Kiedy spokojnie spał, budzi-

ła go, bo myślała, że umarł. Kiedy chrapał, cały dzień była nieszczęśliwa, bo przez 

niego była niewyspana albo jak niedźwiedź brunatny spała tylko jednym okiem. Zda-

rzyło się jednak, że mąż zachorował - i to na całego. Kiedy spojrzała na niego po raz 

ostatni, zaczęła go kochać. Przypomniało jej się, że w maju przynosił jej konwalie, 

późnym latem czeremchę, a kiedyś czerwone liście dębu, które trudno zjeść. Kiedy 

indziej wystarał się dla niej o olejek z cynamonowych liści, łagodny lubczyk, który 

podobno budzi miłość. Jest miłość od ostatniego spojrzenia. Budzi się nagle, kiedy 

dostrzegamy prawdę. Miłość od ostatniego spojrzenia może być dłużej niż na zawsze 

i powracać w wierszu: „Pamiętam jego nad książką pochyloną twarz, nigdy nie wie-

działeś i ja nie wiedziałem, że przyjdzie nam się spotkać już ostatni raz”. 

Na miłość od ostatniego spojrzenia patrzyłem z bliska i z daleka. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W lutym następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

04.02. Róża10 p. Brygida Lepka 

11.02. Róża11 p. Krystyna Swoboda 

18.02. Róża 12 p. Manfred Ullmann 

25.02. Róża 1 p. Teresa Obst 

Papieska Intencja: Aby Ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną, duchową, 

nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja. 

Parafialna Intencja: O błogosławione owoce czasu Wielkiego Postu, w intencji na-

szych Rekolekcji i ks. rekolekcjonisty. 

Dziś kolekta na ubezpieczenie obiektów parafialnych. Po Mszy o 10:00 nauka 
przed sakramentem chrztu dla rodziców i chrzestnych. O 15:00 w salce spo-
tkanie parafialnej Rodziny Różańcowej. O 17:15 Nieszpory. O 15:00 w sali 
OSP Jasełka (szczegóły na plakatach). 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:00 w salce spotkanie kandydatów do 

I Komunii św. 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 

I czwartek o 16:00 Godzina św. i Koronka. 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 
I piątek i święto Ofiarowania Pańskiego. Msze św. o 7:00 i 17:00. Podczas 
każdej Mszy św. błogosławieństwo Gromnic oraz błogosławieństwo św. Błaże-
ja. Odwiedziny chorych w domach od 8:00. Dzień życia konsekrowanego, ko-
lekta na cele zakonów klauzurowych. Od 16:00 okazja do Spowiedzi św. Pod-
czas Mszy św. o 17:00 kandydaci do I komunii otrzymają świece. Po wieczornej 
Mszy św. spotkanie III klasy gimnazjum (Bierzmowanie). 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 
I sobota o 17:00 Nabożeństwo Maryjne. O 19:00 na plebanii spotkanie młodych 
zainteresowanych ideą przygotowań w parafii, do ŚDM w Panamie (to już do-
kładnie za rok) 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 
W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezji i Seminarium. 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskiej: Maria  
Kampa, Katarzyna Kampa, Marlena Michalska, Gertruda Maniera. Bóg zapłać! 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny. W zakrystii: książeczki Droga do nieba oraz 
Gromnice (z wosku, duże 9 zł., średnie 8 zł.). 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 
Bóg zapłać: za każde dobro, modlitwy, wykonane prace, ofiary. Za składane 
ofiary na konto i w kancelarii na rzecz remontów (wymiana okien, malowanie). 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 

Sakrament pokuty przed każdą Mszą św. 
Kancelaria czynna od poniedziałku do czwartku po Mszach św. W sobotę  
(w każdą I sobotę) od 19:00 do 20:00 dyżur ks. Piotra ( jeśli, ktoś chce porozma-
wiać, doradzić się w innym terminie to również zapraszam, można wcześniej 
umówić się osobiście lub telefonicznie). 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia 
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 

Wszystkim pięknego, błogosławionego tygodnia. 

04/2018 


