
Porządek NaboŜeństw 
od 07.06.2009 do 14.06.2009 r. 

Niedziela  07.06.  Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 
  7:30   Zur Göttlichen Vorsehung als Dank für erhaltene Gnaden u. Bitte um Gesundheit, 

Gottes Schutz für die weiteren Jahre für Mutter zum 88. Geburtstag 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Za + Kaspra Tomala i syna Piotra, ++ rodziców Tomala, Dworaczyk oraz rodzeń-

stwo i ++ z całego pokr. 
17:15   Nieszpory 
18:00   Za + siostrę Krystynę, brata, rodziców, teściów oraz ++ z pokr. 
 
Poniedziałek  08.06  św. Jadwigi, Królowej, wsp.  
18:00  Za + męŜa i ojca Józefa Leja w r. śm., rodziców Paulinę i Józefa Steinert, Paulinę 

i Franciszka Leja, brata Gerharda Steinert, Teodora Kosytorz, ElŜbietę i Pawła 
Leja, Pawła Bronek oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

 
Wtorek  09.06.   
18:00  Za ++ rodziców i teściów: Martę i Jana Bock, Krystynę i Wilhelma Dambon, 

braci Józefa i Franciszka oraz ++ z pokr. z obu stron 
 
Środa  10.06.  bł. Bogumiła, bpa, wsp. 
17:00  Za + męŜa i ojca Pawła Czaja w r. ur. oraz za ++ z rodzin Czaja, Pietrzyk, Rąpała 

i Kołoczek 
 
Czwartek  11.06.  Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ur. 
  7:00  ………………………………………. (Deutsch) 
  8:30  1. Za Ŝyjących i ++ Parafian 
  2. W int. Ŝyjących i ++ Hutników 
18:00  Za + męŜa i ojca, 2 siostry, 3 szwagrów, rodziców z obu stron, bratową Klarę, 

synową ElŜbietę, rodziców Franciszka i Agnieszkę oraz ++ z pokr. 
 
Piątek  12.06.   
18:00  Za ++ rodziców Adelajdę i Wilhelma Szaton, dziadków oraz ++ z pokr. Szaton 

i Czok (z procesją) 
 
Sobota  13.06.  św. Antoniego z Padwy, prezb. i dra K., wsp. 
  8:00   Za + męŜa i ojca Karola Pawlik, rodziców Franciszka i Krystynę, teściów Ignace-

go i Karolinę oraz ++ z rodzin Pawlik i Gawlik (z procesją) 
 
 
15:00   Do Op. BoŜej i MB N. Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdro-

wie i bł. BoŜe dla Ingi Muc z ok. 70 r. ur. oraz o bł. BoŜe i zdrowie w rodzinach 
dzieci 

18:00   Za + syna Krystiana Bereziuk z ok. ur. oraz ++ ojca Michała 
19:00   NaboŜeństwo fatimskie 
 
Niedziela  14.06.  XI zwykła 
  7:30   ………………………………………. (Deutsch) 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Za + matkę ElŜbietę w 100 r. ur., zaginionego ojca Piotra, ich rodziców, rodzeń-

stwo, teściów Rozalię i Pawła, ich córkę ElŜbietę, rodziców, rodzeństwo z obu 
stron i dusze w czyśćcu cierpiące 

17:15   Nieszpory (z procesją) 
18:00   …………………………………………………. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ 

 
Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej 

specyficznych elementów chrześcijaństwa. śadna inna religia tej ta-
jemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogma-
tem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej 
prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których 
Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. MoŜna 
przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Du-
chu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich 
Osobie. 

Osoby róŜnią się między sobą jedy-
nie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie 
pochodzi od nikogo, Syn BoŜy pocho-
dzi przez odwieczne i duchowe zrodze-
nie od Ojca, Duch Święty pochodzi 
przez wspólne tchnie- nie miłości Ojca 
i Syna. Pierwszą osobę wyróŜnia ojco-
stwo, drugą osobę - synostwo, a trze-
cią - pochodzenie od Ojca i Syna.  

Z symboliką Trójcy po raz pierwszy spotykamy się w sztuce 
chrześcijańskiej juŜ w wieku IV. Na sarkofagu, który moŜna oglądać 
w Muzeum Laterańskim, Trójca Najświętsza jest przedstawiona w po-
staci trzech osób ludzkich. W bazylice św. Pawła w Rzymie z V wieku 
spotykamy inny symbol: Boga Ojca jako osobę ludzką, Syna BoŜego 
w postaci baranka i Ducha Świętego w postaci gołąbka. Symbolem 
późniejszym jest trójkąt, który często otaczano słońcem na wyraŜenie 
natury Boskiej. Od wieku XII bardzo rozpowszechnił się symbol: Bo-
ga Ojca w postaci starca, siedzącego na tronie, Syna BoŜego, rozpięte-
go na krzyŜu, który jest oparty o kolana Boga Ojca i Ducha Świętego 
w postaci gołębicy.  



 

Podobizna króla 
 

Wielki Król Persji ogłosił publiczny konkurs wśród wszystkich artystów swe-
go rozległego imperium. Przeznaczył bardzo wysoką sumę na nagrodę dla tego, 
komu udałoby się uzyskać najwierniejszą podobiznę Króla. 

Pierwszy przybył Hindus, z cudownymi farbami; tajemnicę ich kolorów tylko 
on posiadał; następnie Armeńczyk, który przywiózł ze sobą specjalny minerał wa-
pienny; potem Egipcjanin, z dłutami i ostrzami oraz przepięknymi i unikatowymi 
blokami marmuru. Wreszcie, jako ostatni, pojawił się Grek, wyposaŜony wyłącznie 
w woreczek proszku. Dygnitarze ze świty Króla byli zawiedzeni marnością mate-
riału przywiezionego przez Greka. Pozostali artyści mówili z sarkazmem: – CóŜ 
moŜe zrobić Grek z tego mizernego woreczka proszku? 

Uczestnicy konkursu pozostawali zamknięci przez wiele tygodni w komnatach 
królewskiego pałacu. KaŜdy w innej. 

W ustalonym dniu Król rozpoczął sprawdzanie dzieł artystów. Podziwiał prze-
cudne malowidło Hindusa, modele w kolorowym minerale Armeńczyka i rzeźby 
Egipcjanina. 

Potem wkroczył do sali, wyznaczonej Grekowi. Zdawało się, Ŝe nie zrobił on 
nic: swoim drobnym proszkiem wyczyścił, wyrównał i wygładził marmurowe ścia-
ny, komnaty. Ale gdy Król wkroczył do niej, mógł podziwiać swoje idealne odbi-
cie. 

Oczywiście, konkurs wygrał Grek. 
 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 
Jakie są podstawowe cechy Kościoła? 
Są to cztery właściwości, nierozerwalnie zwią-zane ze sobą: Kościół jest je-

den, święty, powszech-ny, apostolski. 
 
Dlaczego Kościół jest jeden? 
Kościół jest jeden, poniewaŜ ma jednego Pana, wyznaje jedna wiarę, zrodzony 

jest przez jeden chrzest, stanowi jedno Ciało, oŜywione jednym Duchem, Ŝyje 
w obliczu jednej nadziei, po spełnie-niu której znikną wszelkie podziały. 

 
Dlaczego Kościół jest święty? 
Kościół jest święty, poniewaŜ jego budowniczym jest najświętszy Bóg; Chry-

stus, jego Oblubieniec, samego siebie ofiarował, Ŝeby go uświęcić; Duch Święty go 
oŜywia. Mimo Ŝe jego członkami są lu-dzie grzeszni. Kościół jest bez skazy, nie-
skalany. W świętych jaśnieje jego świętość; w Maryi Ko-ściół osiągnął pełnię swej 
świętości. 

 
Co to znaczy, Ŝe Kościół jest powszechny? 
Oznacza to, iŜ Kościół zwiastuje i głosi pełnię wiary; zawiera w sobie i zarzą-

dza całością środków zbawienia; posłany jest do wszystkich narodów; zwraca się 
do wszystkich ludzi; obejmuje wszystkie okresy historii; ze swej natury jest misyj-
ny. 

Dzisiaj obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Zapraszam na nabo-
Ŝeństwo o godz. 17:15. Dziś kończy się okres Komunii Św. wielkanocnej. 
Przed kościołem zbiórka na budowę Świątyni Opatrzności BoŜej. Bóg zapłać! 
 
W czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - BoŜe Ciało. 
O godz. 8:30 Msza św. z procesją do 4 ołtarzy. Prosi się o przyozdobienie do-
mów na trasie procesji oraz wywieszenie flag kościelnych we wszystkich do-
mach.  
Zapraszamy równieŜ do udziału w naboŜeństwach w czasie oktawy BoŜego Cia-
ła! 
 
W sobotę o godz. 19:00 zapraszamy na naboŜeństwo fatimskie. 
 
W następną niedzielę zbiórka specjalna na remont kościoła 
 
Odpust Parafialny będziemy obchodzić w tym roku w niedzielę 21 czerwca! 
 
Trwa remont dachu naszego kościoła. Prosimy o nie przechodzenie przez 
ogrodzony sektor i nadal prosimy o modlitwy o szczęśliwy przebieg wszyst-
kich prac! 
 

Rozliczenie budowy podjazdu dla niepełnosprawnych 
beton - 530,00 zł, Ŝwir - 185,00 zł, granit 1.380,00 zł; kamień elewacyjny, tłu-
czeń, podsypka, kamień, wypoŜyczenie maszyny do ubijania, zaprawa, i folia - 
1.585,00 zł; poręcze - 8.500,00 zł — RAZEM: 12.180,00 zł 
Całkowity koszt projektu i pracy - wykonany gratis przez naszych Parafian! 
      W imieniu całej Wspólnoty Bóg zapłać!  
 
Serdeczne podziękowania składamy: p. Annie Rathmann, p. Iwonie Cierpich 
i chórowi, młodzieŜy za czynny udział we Mszy św., lektorom, kantorom 
i uczestnikom procesji z darami Bóg zapłać! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny i Łamigłówek.  
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. Annie Rok, 
p. Marcie Puzik, p. Ingebordze Muc i p. Emilii Jarzombek składamy 
jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dal-
sze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Krasińskiego: Stefanię Sman-
dzich, Karinę Smandzich i Barbarę Pflaum oraz z ul. Prusa: Irenę Tiszler. Bóg 
zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

23/2009 


