
Porządek NaboŜeństw 
od 30.05. do 06.06.2010 r. 

Niedziela  30.05.  Przenajświętszej Trójcy, ur. 
  7:30   Für + Ehemann u. Vater Józef zum 13. Todestag, 2 ++ Söhne Andrzej u. Hubert,  
   ++ Eltern beideseits u. alle ++ aus der Verwandtschaft 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00   Za + brata Piotra, ++ rodziców Łucję i Teodora, teściów Ritę i Augustyna,  
   ++ dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
17:15   NaboŜeństwo majowe  
18:00   Za + Piotra Tomala, ojca Kacpra Tomala, ++ rodziców Tomala, Dworaczyk,  

++z rodzeństwa oraz ++ z pokr 
 
Poniedziałek  31.05.  Nawiedzenie NM Panny, św. 
18:00  Za + Ŝonę i matkę Brygidę Bernais . ur., ++ rodziców z obu stron oraz ++ z pokr. Lasoń-

czyk i Bernais 
18:45  NaboŜeństwo majowe 
 
Wtorek  01.06.  św. Justyna, m. wsp. 
15:00   Do Op. B. przez wst. MBN Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośba o zdrowie  

i opiekę BoŜą z ok. 75 r. ur. P Anny Kwaśny oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci 
 
Środa  02.06.   
18:00  Za + męŜa i ojca Teodora Kosytorz w r. ur., matkę Paulinę Steinert, zaginionego ojca Józe-

fa Steinert, rodziców Franciszke i Pawła Kosytorz, wnuka Pawła Bronek, matkę chrzestną 
Albinę Steinert oraz szwagierkę Martę Bartodziej 

 
Czwartek  03.05.  Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ur. 
  7:00  ………………………………………………..(Deutsch) 
  8:30  1. Ku czci Najśw. Sakramentu za Ŝyjących i ++ Parafian 
  2. Za Ŝyjących i ++ hutników 
  3. Za ++ rodziców Piotra i Paulinę, męŜa Józefa jego rodziców, ++ dziadków, chrzestnych, 

szwagrów Leonarda i Stanisława oraz za ++ z rodzin 
 
Piątek  04.06.  I miesiąca 
  7:00  ………………………………………………..(Deutsch) 
18:00   Przez wst. MBN Pomocy z prośbą o bł., opiekę BoŜą i łaski dla Natalii Lorek  

z ok. 18 r. ur. (z procesją) 
 
Sobota  05.06.  św. Bonifacego bpa i  wsp. 
  8:00  Z podz. i z prośbą o dalsza opiekę BoŜa dla matki z ok.. 84 .r. ur. (z procesją) 
14:00  Do Op. B., przez wst. NS Maryi z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie dla 

p. Małgorzaty Gerlich z ok.. 75 r. ur. 
 
 
17:00  NaboŜeństwo maryjne I sobót miesiąca 
18:00  Za + matkę Krystynę, ojca Edmunda, teściów oraz wszystkich ++ z rodziny 
 
Niedziela  06.06.  X zwykła. 
  7:30   Zum heiligsten Herzen Jesu als Dank für erhaltene Gnaden u. Bitte um weiteren Schutz, 

Gesundheit für Mutter anlässlich des Geburtstages (mit Prozession) 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00   Za + męŜa i ojca Otto, syna Lucjana, ++ rodziców Marię i Teodora, teściów Annę  

i Jana, siostrę Krystynę, 2 szwagrów, 2 szwagierki oraz ++ z pokr. 
15:00   Nieszpory połączone z udzieleniem s. chrztu św. 
18:00    Do Op. B., przez wst. MBN Pomocy z podz. za , otrzymane łaski z prośba o dalsze zdrowie 

i opiekę BoŜą dla syna Piotra z ok. 50 r.  

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 
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Uroczystość Najświętszej Trójcy 
stawia nas wobec tajemnicy i bogac-
twa Ŝycia wewnętrznego Boga. Od 
zarania dziejów Bóg kieruje swoje 
Słowo do stworzonego przez siebie 
świata. To Słowo stało się ciałem i 
zamieszkało pośród nas. Odchodząc, 
Jezus przyobiecał nam Ducha Świę-
tego, „który od Ojca i Syna pocho-
dzi”. Tak poznajemy objawienie się Trójcy Przenajświętszej. Oj-
ciec nas stwarza, Syn nas zbawia, Duch nas uświęca. W ten sposób 
Bóg zaprasza nas do uczestnictwa w swoim Ŝyciu. Całe działanie 
w Trójcy Świętej jest powodowane miłością. Bóg stwarza nas z 
miłości, Syn z miłości wydaje się za nasze zbawienie, z miłości 
Duch Święty nas uświęca. Chrześcijaństwo więc to poszukiwanie 
człowieka przez Boga, który zawsze wychodzi mu naprzeciw. Jest 
to więc „Bóg z nami”, z którego nieustannie „wylewa się miłość”. 
Poprzez chrzest w imię Trójcy Przenajświętszej w sakramentalny 
sposób zanurzamy się w tej miłości. 

Bóg — obcy nam i daleki, wyruszył w drogę, by zająć się swoim 
rozbitym stworzeniem. Bóg daleki stał się nam bliski w Jezusie 
Chrystusie. Leje oliwę i wino na nasze rany… prowadzi nas do go-
spody, to jest Kościoła, w którym mamy się leczyć, i zostawia zada-
tek jako zapłatę za tę kurację. (Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu) 



Lazurowa grota 
 
Był człowiekiem biednym i prostym. Wieczorem po dniu cięŜkiej pracy wracał do domu 

zmęczony i w złym humorze. Patrzył z zazdrością na ludzi jadących samochodami i na siedzą-
cych przy stolikach w kawiarniach. 

-Ci to mają dobrze – zrzędził, stojąc w tramwaju w okropnym tłoku. – Nie wiedzą, co to 
znaczy zamartwiać się... Mają tylko róŜe i kwiaty! Gdyby musieli nieść mój krzyŜ! 

Bóg z wielką cierpliwością zawsze wysłuchiwał narzekań męŜczyzny. Pewnego dnia  
czekał na niego u drzwi domu. 

-Ach to Ty, BoŜe – powiedział człowiek, gdy Go zobaczył. 
-Nie staraj się mnie udobruchać. Wiesz dobrze, jak cięŜki krzyŜ złoŜyłeś na moje ramiona. 
Człowiek był jeszcze bardziej zagniewany niŜ zazwyczaj. Bóg uśmiechnął się do niego 

dobrotliwie. 
– Chodź ze Mną. UmoŜliwi ę ci dokonanie innego wyboru – powiedział. 
Człowiek znalazł się nagle w ogromnej lazurowej grocie o bajecznej architekturze. Pełno 

było w niej krzyŜy: małych, duŜych, wysadzanych drogimi kamieniami, gładkich, pokrzywio-
nych. 

– To są ludzkie krzyŜe – powiedział Bóg. – Wybierz sobie, jaki chcesz. 
Człowiek rzucił swój własny krzyŜ w kąt i zacierając ręce zaczął wybierać. 
Spróbował wziąć krzyŜ leciutki, był on jednak długi i niewygodny. ZałoŜył sobie na szyję 

krzyŜ biskupi, ale był on niewiarygodnie cięŜki z powodu odpowiedzialności i poświęcenia. 
Inny, gładki pozornie ładny, gdy tylko znalazł się na ramionach męŜczyzny, zaczął go kłuć, 
jakby pełen był gwoździ. Złapał jakiś błyszczący srebrny krzyŜ, ale poczuł, Ŝe ogarnia go 
straszne osamotnienie opuszczenie. OdłoŜył go więc natychmiast. Próbował wiele razy, ale 
kaŜdy krzyŜ stwarzał jakąś niedogodność. 

Wreszcie w ciemnym kącie znalazł mały krzyŜ, trochę juŜ zniszczony uŜywaniem. Nie był 
ani zbyt cięŜki, ani zbyt niewygodny. Wydawał się zrobiony specjalnie dla niego. Człowiek 
wziął go na ramiona z tryumfalną miną. 

– Wezmę ten! – zawołał i wyszedł z groty. 
Bóg spojrzał na niego z czułością. W tym momencie człowiek zdał sobie sprawę, Ŝe wziął 

właśnie swój stary krzyŜ, ten sam, który wyrzucił, wchodząc do groty. 
 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 
Jak Kościół sprawuje swą władzę nauczania (Magisterium) w sprawach Ŝycia moralne-

go? 
Pasterze Kościoła sprawują swą władzę nauczania w sprawach Ŝycia moralnego w ramach 

katechezy i w przepowiadaniu; katecheza i przepowiadanie opierają się na dekalogu, w którym 
zawarte są zasady Ŝycia moralnego obowiązujące kaŜdego człowieka. 

 
Czy papieŜ i biskupi mogą ustalać prawa w dziedzinie moralności? 
PapieŜ i biskupi, będąc autentycznymi nauczycielami, głoszą ludowi BoŜemu prawdy wia-

ry, w które naleŜy wierzyć i według których trzeba Ŝyć. RównieŜ wypowiadanie się w spra-
wach moralnych, które mają związek z prawem naturalnym i rozumem, naleŜy do ich kompe-
tencji. 

 
Czy nieomylność Magisterium Kościoła dotyczy równieŜ moralności? 
Nieomylność Magisterium Kościoła dotyczy wszystkich elementów doktryny, czyli rów-

nieŜ moralności, bez czego prawdy wiary słuŜące do zbawienia nie mogłyby być strzeŜone, 
wyjaśniane i zachowywane. 

Dzisiaj obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Zapraszam na 
naboŜeństwo z przyjęciem kandydatów do grona ministrantów. 
Kolekta na ofiary powodzi wyniosła 5.802,00 zł. i 10,50 €. Bóg zapłać! 
Gościmy dzisiaj w naszej Wspólnocie Parafialnej ks. neoprezbitera An-
drzeja Ochmann, który po kaŜdej Mszy św. udzieli bł. prymicyjnego. 
Dzisiaj kończy się czas przyjęcia Komunii wielkanocnej 
 
W poniedziałek święto Nawiedzenia NM Panny i ostatnie nab. majowe 
 
W czwartek ur. Ciała i Krwi Chrystusa -BoŜe Ciało. Msza św. z procesją 
do 4 ołtarzy o g. 8:30. Prosi się o udekorowanie domów na trasie procesji 
oraz o wywieszenie flag kościelnych we wszystkich domach. 
Zapraszamy do udziału w naboŜeństwach podczas oktawy BoŜego Ciała 
 
W piątek odwiedziny chorych o g. 8:00 
 
W sobotę naboŜeństwo I sobót miesiąca. Zapraszamy! 
 
Do sakramentu małŜeństwa mają zamiar wstąpić: Joanna Kandora ze 

Staniszcz W. i Dariusz Grabowski z Kolonowskiego (zap. II), 
,Sabina Witkowska z Zawadzkiego i Marcin Dudarewicz z Kolo-
nowskiego (zap. I) 

 
Serdeczne podziękowania składamy: p. Andrzejowi Cieśla oraz p. Józe-
fowi Koj za naprawę oświetlenia przed kościołem, p. Grzegorzowi Bed-
norz za naprawę kosiarki, p Marii Krupok za uszycie 4 ornatów. Bóg za-
płać! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Annie Da-
nisz, p. Małgorzacie Rentchen, p. Gerchardowi Krupka, p. Jano-
wi Gomoluch, p. Małgorzacie Gerlich składamy jak najserdeczniej-
sze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Lucynę 
Makusek, Janinę Porczyk, Sabinę Grotkiewicz, Halinę Marian.  
Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 
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