
Porządek NaboŜeństw 
od 25.04. do 02.05.2010 r. 

Niedziela IV Wielkanocy  25.04.  Niedziela Dobrego Pasterza 
  7:30   Für + Ehefrau u. Mutter Anna Świerczok zum Geburtstag u für alle ++ aus der 

Verwandtschaft 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00   Za ++ ojca i teścia Konrada i Gotfrieda, brata Andrzeja ++ dziadków oraz  
   ++ z pokr. 
17:15   Nieszpory 
18:00    Za ++ rodziców Jana i Rozalię Schatton, brata Gerharda, teściów Franciszka  

i Gertrudę Czaja, córkę Małgorzatę oraz ++ z pokr. Schatton, Czaja Bugdol  
i Jędrzejewski 

 
Poniedziałek  26.04.   
18:00  Do Op. B. i MB. Fatimskiej z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. 

BoŜe dla Kornelii i Zygmunta oraz ich córek z ok. 15 rocz. Ślubu 
 
Wtorek  27.04.   
18:00   Do Miłosierdzia BoŜego za wst. MBN Pomocy z podz. za otrzymane łaski,  

z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 80 ur. p. Jerzego Wałaszek oraz o bł. 
BoŜe w rodzinach dzieci 

 
Środa  28.04.  
17:00  Do Op. B. o zdrowie i bł. BoŜe w int. rodzin Ziaja, Tarara, Sprancel oraz  

++ z pokr.  (Msza św. szkolna) 
 
Czwartek  29.04.  św. Katarzyny Sieneńskiej, dz. i dr K., patronki Europy, św. 
18:00  Do Ducha Św. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze w rodzinie oraz  

o pomyślne zdanie egzaminu maturalnego przez syna 
 
Piątek  30.04.   
18:00   Za + matkę Katarzynę z ok. ur.,  ojca Piotra, męŜa Tadeusza oraz za  

++ z rodzin: Schatton, Szydłowski, Muc, Bartodziej i Klein (Msza św. mło-
dzieŜowa) 

 
Sobota  01.05.  św. Józefa Robotnika, wsp. 
  8:00  O błog. BoŜe i zdrowie dla matki oraz za + ojca 
 
 
17:00  NaboŜeństwo I sobót miesiąca 
18:00  Za + męŜa i ojca Pawła Smandzich, Marię i Jerzego Mesjasz oraz za ++ z pokr. 
 
Niedziela V Wielkanocy  02.05.   
  7:30   Für + Ehemann u. Vater Wilchelm zum Todestag, ++ Eltern Teofil u. Katarzy-

na, Brüder Paweł u. Józef, Schwester Anna, Schwager Józef u. alle ++ aus der 
Verwandtschaft 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00   W intencji dzieci I-komunijnych oraz ich rodzin 
15:00   NaboŜeństwo majowe z udziałem dzieci I-komunijnych 
18:00   ………………………………………………………… 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa  
i śycia Konsekrowanego 

 
IV Niedziela Wielkanocna rozpoczyna Ty-

dzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i śy-
cia Konsekrowanego, który w tym roku przeŜy-
wać będziemy pod hasłem: „Świadectwo budzi 
powołania”. Wpatrując się w ewangeliczną po-
stać Chrystusa – Dobrego Pasterza mamy okazję 
ponownie pochylić się nad tajemnicą powołania.  

Powołanie kaŜdego kapłana jest szczegól-
nym powołaniem. MoŜna je nazwać 
„powołaniem w powołaniu". KaŜdy chrześcija-
nin, a więc kaŜdy z nas jest powołany do słuchania słów Jezusa - Do-
brego Pasterza i podąŜania za Nim, czyli naśladowania Go. Jednak  
w tym uniwersalnym powołaniu istnieje jeszcze powołanie bardziej 
szczegółowe, indywidualne. Uczestniczą w nim osoby duchowne. 
Zadaniem powołanych do kapłaństwa i Ŝycia konsekrowanego jest 
kontynuacja misji Dobrego Pasterza, polegająca na prowadzeniu lu-
dzi do źró-deł Ŝycia wiecznego. Ta niełatwa misja potrzebuje wspar-
cia, zwłaszcza duchowego, ze strony tych, którym na sercu leŜy 
przyszłość Kościoła i świata. 

Dlatego przeŜywając we wspólnocie parafialnej ten szczególny 
tydzień okresu wielkanocnego pamiętajmy o modlitwie za powoła-
nych i za tych wszystkich młodych ludzi, chłopców i dziewczęta, 
którzy zastanawiają się nad wyborem Ŝyciowej drogi. Starajmy się 
teŜ kształtować w sobie, a takŜe w tych, którzy są powierzeni naszej 
opiece, postawę wraŜliwości na głos Chrystusa - Dobrego Pasterza 
oraz dawać świadectwo wiary w Niego i odpowiedzialności za Ko-
ściół – Jego owczarnię. 



PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 
Aby połoŜono kres zasmucającemu i niegodziwemu handlowi Ŝywymi isto-

tami, którego ofiarą padają niestety miliony kobiet oraz dzieci 
 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 
Aby kapłani, zakonnice, zakonnicy oraz zaangaŜowani w apostolat potrafili 

rozbudzać entuzjazm misyjny w powierzonych ich opiece wspólnotach 
 

PAPIESKA INTENCJA SZCZEGÓŁOWA 
Aby młodzieŜ przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, 

dzięki łasce Ducha Świętego, włączyła się czynnie w budowę Królestwa BoŜe-
go 

 
 
W bieŜącym miesiącu następujące RóŜe RóŜańcowe przewodniczą modli-

twie róŜańcowej: 
 
02.05. RóŜa 6 p. Maria Baron 
09.05. RóŜa 7 p. Hildegarda Klabisch 
16.05. RóŜa 8 p. Mathilde Schnabel 
23.05. RóŜa 9 p. Maria Kruk 
30.05. RóŜa 10 p. Rosilde Pawlik 
 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 
Co to jest prawo? 
Według Pisma Świętego prawo jest ojcowskim pouczeniem, jakiego udzie-

la ludziom Bóg, który poleca człowiekowi drogi prowadzące do szczęścia obie-
canego, zabraniając jednocześnie korzystania z dróg zła. Ogólnie rzecz biorąc, 
prawo moŜna zdefiniować w ten sposób: „jest to zalecenie rozumu, ukie-
runkowane na dobro wspólne, ogłoszone przez osobę, która jest odpowiedzialna 
za wspólnotę”. 

 
Co to jest prawo naturalne? 
Prawo naturalne polega na uczestnictwie człowieka stworzonego na obraz i 

podobieństwo Boga w jego mądrości i dobroci. WyraŜa ono godność 
osoby ludzkiej i stanowi podstawę jej fundamentalnych praw i obowiązków. 

 
Czy prawo naturalne jest niezmienne? 
Prawo naturalne trwa nie zmienione na przestrzeni wieków. Normy, w któ-

rych się ono wyraŜa, są zawsze obowiązujące. Stanowią one niezbędną pod-
stawę do tworzenia praw moralnych i cywilnych. 

Dzisiaj obchodzimy IV Niedzielę Wielkanocy, Niedziela Dobrego Paste-
rza, Światowy Dzień Modlitw o Powołania i początek Tygodnia Modlitw 
o Powołania do SłuŜby w Kościele. 
Zapraszamy na nieszpory w intencji powołań o godz. 17:15. 
 
Kolekta przeznaczona jest na dalszy remont dachów wyniosła  
5.015,45 zł. Bóg zapłać! 
 
W czwartek przypada Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Euro-
py. Obchodzimy takŜe Dzień Męczeństwa Duchowieństwa w czasie  
II wojny światowej. 
 
Zapraszamy na naboŜeństwo pierwszych sobót i pierwsze naboŜeństwo 
majowe w sobotę o godz. 17:00. 
 
Rodzice dzieci I - komunijnych proszą o pomoc panie z RóŜ RóŜańcowych 
o pomoc w pleceniu wianków w środę od godz. 9:00. 
 
Serdeczne podziękowanie składamy p. Franciszkowi Machnik i p. Henry-
kowi Drzyzga za naprawę schodów do kościoła; p. Henrykowi Drzyzga, p. 
Janowi Romańczuk, p. Alfredowi Świerc za pocięcie drewna opałowego; p. 
Piotrowi i Dariuszowi Grabowskim za przycięcie drzew na cmentarzu Bóg 
zapłać! 
 

 Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić Ewelina Sgonina 
 z Byczyny i Michał Guzy z Kolonowskiego. (zap. II) 

 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Pico , Stadt Gottes ,   

Weite Welt i Droga do Nieba 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie 
p. Jerzemu Wałaszek, p. Florentynie Adamczyk, p. Marcie Ma-
teja, p. Gertrudzie Koziołek, p. Gintrowi Koza oraz p. Elrydzie 
Gerlich składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego  
błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Helenę 
Mańka, Renatę Bobek, Zofię Fleger oraz Gabrielę Maniera. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

17/2010 


