
Porządek Nabożeństw 

od 11.02. do 18.02.2018 r. 

 

Niedziela 11.02. VI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ Zofię w r. urodzin, jej męża, synów Bogusława i Jerzego, rodziców Różę i Franciszka, bratową  
Marię, ++ z pokr. Kruk, Smieszkol, Obst, Klimas (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 W int. chorych, starszych, samotnych 

18:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wst. MB Bolesnej, św. Rity, św. Peregryna o łaskę uzdrowienia 

 

Poniedziałek 12.02. 

  9:00 Za + s. karmelitankę Izydorę 

17:00 Za++ męża i ojca Józefa, rodziców Martę i Jana, Julię i Józefa, zięcia Bernarda, szwagra Franciszka,  
++ z obu stron 

 

Wtorek 13.02. 

  9:00 Za ++. 

17:00 Za + Jadwigę Bonk w miesiąc po śmierci 

 

Środa 14.02. Popielec 

  7:30 Za + s. karmelitankę Izydorę 

16:00 Za ++. 

18:00 1. Z podz. i prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, łaski i zdrowie 

  w rodzinach dzieci 

 2. Za ++ rodziców Elżbietę i Zygfryda, syna Pawła, ks. Huberta, brata Adama, szwagra Karola i pokr. 

19:15 Za ++. 

 

Czwartek 15.02. 

  7:30 …………………….. 

17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

18:00 1. Z podz. i prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, łaski i zdrowie dla Heleny 
Krupka z ok. 70 r. urodzin 

  2. Za ++ męża i ojca Józefa w r. śmierci, rodziców Marię i Antoniego, teściów Marię i Ignacego, Gertrudę  
i Piotra, siostrę Hildegardę, szwagrów Johana i Horsta, szwagierkę Annę, dziadków i pokr. 

 

Piątek 16.02. 

  7:00 Różaniec za młode pokolenie 

  7:30 ……………………... 

18:00 1. Za ++ rodziców Różę i Stanisława, dziadków z obu stron, braci, siostry, Jana Cierpioł i dusze z pokr. 

  2. Za ++ ojca i dziadka Józefa w 3 r. śmierci, rodziców Gertrudę i Piotra, teściów Marię i Jana oraz rodzeń-
stwo 

 

Sobota 17.02. 

  9:00 1. W int. chorych, seniorów, samotnych, opiekujących się Nimi 

  2. Z podz. i prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, łaski i zdrowie dla Gertrudy  
z ok. 80 r. urodzin 

—————–—–———–————————–———–——– 

18:00 Za + Ryszarda Bednorz w miesiąc po śmierci 

 

Niedziela 18.02. I Wielki Post 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + matkę Różę w r. śmierci, ojca Franciszka, teściów Urszulę i Jerzego oraz pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 1. Za + Jana Banach w 1 r. śmierci 

  2. Za ++ męża i ojca Wiktora w r. śmierci, rodziców z obu stron, siostry, braci, szwagrów i pokr. 

17:00 Gorzkie żale i kazanie Pasyjne 

18:00 Za ++ ojca i dziadka Jana w 5 r. śmierci, matkę i babcię Elfrydę, męża i ojca Marcina, braci Edwarda  
i Franciszka 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

06(1259) 11.02. – 18.02.2018 

 

Plan Rekolekcji 14 – 18 luty 

Środa 

  7:30 Msza św. Nauka, posypanie popiołem 

16:00 Msza św. Nauka, posypanie popiołem - szkoła podstawowa, przedszkole 

18:00 Msza św. Nauka, posypanie popiołem 

19:15 Msza św. Nauka, posypanie popiołem – młodzież gimnazjum i starsza 

Czwartek 

  7:30 Msza św. Nauka 

16:00 Nauka, Nabożeństwo pokutne, Spowiedź - szkoła podstawowa, gimnazjum 

18:00 Msza św. Nauka 

19:00 Nauka dla kobiet 

Piątek 

  7:30 Msza św. Nauka 

16:00 Nauka, Droga krzyżowa - szkoła podstawowa, gimnazjum 

17:15 Droga Krzyżowa 

18:00 Msza św. Nauka 

19:00 Nauka dla mężczyzn 

Sobota 

  9:00 Msza św. Nauka dla starszych i chorych, Sakrament Namaszczenia 

  Spotkanie w salce organizowane przez Caritas 

16:00 Spotkanie dla Ministrantów i Marianek 

17:30 Różaniec 

18:00 Msza św. Nauka 

19:00 Nauka dla młodzieży szkół średnich, studentów, pracujących 

Niedziela 

7:30; 10:00; 18:00 Msze św. Nauka 

17:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali, kazanie Pasyjne 

kolekta na potrzeby księdza rekolekcjonisty 

Sakrament pokuty: pół godziny przed Nabożeństwami, w sobotę od 17:00 – 
18:00. Rekolekcje prowadzi ks. Adam Kondys 

 

W dzisiejszej gazetce, w środku „kolorowy dodatek” dotyczący ŚDM Panama 
2019. Prosimy przeczytajcie! W internecie tekst tego dodatku, można przeczytać, 
na naszej parafialnej stronie www zakładka Panama 2019. Zapraszamy! 



Dawać czy przyjmować? -ks. Jan Twardowski 
Tyle mówi się o miłości. Temat stale na dzisiaj. Dla wszystkich: i dla głośnych pisa-
rzy, i dla nieśmiałych zakochanych. Co w miłości jest najważniejsze: dawać, brać czy 
przyjmować? Najczęściej wydaje nam się, że kochać to przede wszystkim dawać.  
Zakochany biegnie na jednej nodze po trzy stokrotki dla ukochanej - szczęśliwy, że 
może dać. Matka daje wszystko dziecku: potrafi codziennie ściągać wózek z drugiego 
piętra, by iść z nim na spacer, i karmi je siedem razy. Dawać to znaczy troszczyć się  
o kogoś, martwić się, czy ukochanego brzuch czasem nie boli, smarować mu bułki 
grubo masłem, zasłonić szalikiem klosz od lampy, żeby kogoś światło nie raziło i żeby 
nie mrugał w chorobie, załatwić mu tysiące spraw jak najszybciej, szyć mu rękawiczkę 
po nocach, żeby mu nie zmarzł mały palec u lewej ręki, bo podobno z niego najwięk-
szy zmarzlak. Jedna z moich starszych znajomych mówiła: „Wszystko ci dam, ale  
niczego od ciebie nie chcę”. Można się wzruszać taką gorliwością. Ale niestety, cza-
sem kryje się w niej zagrożenie dla prawdziwej miłości. Ten, który daje, może być 
więcej zachwycony sobą, swoją bezinteresownością niż ten, którego jakoby kocha. 
Trzeba umieć dawać. Kiedy dajemy, nie żądajmy wdzięczności i nie chwalmy siebie, 
że jesteśmy tak szlachetni i nawet nie chcemy, by ktoś przybiegał nam dziękować.  
W miłości prawdziwej trzeba tak dawać, by nie myśleć o sobie samym. Miłość nie 
rachuje. 
Powiedziano Miłości: Napisz swoje imię. Napisała. 
Powiedziano: Odczytaj. Odczytała. 
Powiedziano: Policz litery. Odpowiedziała:- Nie uczyłam się rachować. 
Ktoś tak bardzo chciał dawać, że pisał: „Obyś rósł wzdłuż, wszerz i w poprzek”. Tym-
czasem kochać - to nie tylko dawać, ale i przyjmować. Są dwa podobne słowa: przyj-
mować i brać. Niby podobne, a różne. Ten, który bierze, wybiera to, co mu się podoba, 
na przykład nie chce od zakochanego fiołka alpejskiego, tylko storczyk. Brać - to  
wybierać, co nam się podoba, nawet siłą. Ten, który wybiera, zaspokaja miłość własną, 
wybiera to, co mu dogadza, czego oczekuje. Myślę, że branie jest dalekie od miłości 
prawdziwej. Komuś może się wydawać, że kochać to tylko przyjmować: pozwolić 
siebie kochać i pozwolić siebie obdarowywać. W takim przyjmowaniu kryje się kolej-
ne zagrożenie: kocham siebie. Ale kochać to nie tylko dawać, nigdy nie wybierać na 
siłę - to także przyjmować. Wydaje się, że przyjmować jest bardzo łatwo. Tymczasem 
przyjmowanie jest bardzo trudne. Przyjmować oznacza zgadzać się na to, co nam dają, 
bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie. Nie myśleć o sobie, ale o tym, kto 
daje, by go nie urazić, choć wręcza nam niezręczny prezent. Kochać znaczy także 
przyjmować wady drugiego człowieka, by go cierpliwością zmienić. Przyjmować tak 
zwany trudny charakter, choroby, awantury. „Kochać czego znieść nie sposób”. Tylko 
ci się ranią, którzy najbardziej się kochają. Wobec obcych jesteśmy grzeczni, uczynni, 
wyrozumiali. Dlaczego się ranimy? Bo nie umiemy się kochać nie sprawdzamy siebie. 
Kochać to wyjść poza siebie, dawać i przyjmować wszystko w imię miłości do tego, 
kogo się kocha. W miłości trzeba być wyrozumiałym, umieć przeczekać. Czy napraw-
dę kocham tego, o którym mówię, że go kocham? Bo może bardziej kocham samego 
siebie? Miłość to nie tylko uczucie, ale ciężka praca, o czym jeszcze nie wiedzą zako-
chani, którzy szepcą: „moja różo, mój ty szczypiorku zielony” - jakby się uczyli tylko 
botaniki. Z kolei po latach, zagniewani krzyczą: „ty ośle, ty baranie, ty foko” - jakby 
się uczyli tylko zoologii. Jak wielkiego trudu wymaga prawdziwa miłość. Stale czegoś 
się uczymy: języka obcego, judo, dobrych manier, jak jeść łyżką, czy widelcem, jak 
obsługiwać komputer. Na naukę nigdy nie jest za późno. 
Uczmy się kochać, by sprawdzać siebie. 

Dziś Dzień chorego, w tej intencji Msza św. o 10:00. Kolekta na cele remon-
towe parafii (malowanie kaplicy, wymianę okien). 

Plan Adoracji - dziś: 

11:00 - 13:00  Indywidualna, w ciszy 

13:00 - 13:45  Chorzy na ciele i na duszy, samotni, przeżywający trudności 
i kryzysy, opiekujący się chorymi (prowadzi ks. Piotr, 
bł. lurdzkie) 

14:00 - 14:45  Rodziny (prowadzi s. Juranda, zakończenie bł. lurdzkim) 

15:00 - 15:45  Żywy Różaniec, Bractwo św. Józefa, Rodzina Szkaplerza 
(prowadzi s. Macieja, bł. lurdzie) 

16:00 - 16:45  Młodzież gimnazjalna i starsza (prowadzi ks. Piotr,  
bł. lurdzkie) 

17:00 - 17:45  Indywidualna, w ciszy. Błogosławieństwo 

—————–—–———–——–———–——–—–———–————— 

Poniedziałek i Wtorek  

10:00 Indywidualna 

11:00 ks. Czerwionki, Topolowa, Długa 

12:00 Krzywa, Prosta, Kolejowa, Fabryczna, Szkolna, Nowa 

13:00 Kościuszki, Haraszowskie 

14:00 Opolska, Leśna 

15:00 Bendawice 

16:00 Stare i Nowe Osiedla 

17:00 Błogosławieństwo i Msza św. 

Msze św. o godz. 9:00 i 17:00 

—————–—–———–——–———–——–—–———–————— 

O środy do niedzieli Rekolekcje, plan na 1 stronie gazetki, w gablotce oraz na 
stronie www. parafii. ZAPRASZAMY! 

—————–—–———–——–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskiej: Danuta 
Królczyk, Maria Lejkowska, Maria Mirek, Joanna Kosek. Bóg zapłać! 

—————–—–———–——–———–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny. W zakrystii: książeczki Droga do nieba, cieka-
we wydanie Pisma św. dla dzieci i młodzieży, album +film o św. Bernadecie 

—————–—–———–——–———–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każde dobro, modlitwy, wykonane prace, ofiary. Dziękujemy 
za rozbiórkę dekoracji Bożonarodzeniowych oraz za wycinkę drzew na placu 
kościelnym. Panom za przybycie, ciężką pracę, udostępnienie ciężkiego sprzę-
tu. 

—————–—–———–——–———–——–—–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życze-
nia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

06/2018 


