
Porządek NaboŜeństw 
od 12.06. do 19.06.2011 r. 

Niedziela  12.06.  Zesłanie Ducha Świętego, ur. 
  7:30  Für die Lebenden u. ++ in eigener Meinung 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00  Za + matkę ElŜbietę, zaginionego ojca Piotra, ich rodziców i rodzeństwo, ++ rodzi-

ców Rozalię i Pawła, siostrę ElŜbietę, szwagra Józefa, chrześniaka Krystiana, 
++ z pokr. z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 

17:15  NaboŜeństwo nieszporów 
18:00  Przez wst. MBN Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe  

z ok. ur. męŜa Andrzeja oraz z ok. 3 r. ślubu 
 
Poniedziałek  13.06.   NMP Matki Kościoła, św. 
  8:00  Für ++ Eltern Agnieszka u. Karol, Bruder Helmut, Schwiegereltern Franciszka 

u. Paweł, seine Tochter Brygida, ihren Ehemann Jan u. für alle ++ aus der Verwandt-
schaft 

16:00  Przez wst. MBN Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą 
i zdrowie oraz bł. BoŜe w rodzinach synów 

18:00  Za Ŝyjących i ++ Parafian (na Regolowcu) 
19:00  NaboŜeństwo Fatimskie (na Regolowcu) 
 
Wtorek  14.06  bł. Michała Kozala, bpa i m., wsp. 
18:00  Za + matkę Annę w r. śm., oraz jej męŜa i ojca Albina 
 
Środa  15.06.  bł. Jolanty , zak., wsp. 
17:00  Za + Ŝonę Urszulę w 2 r. śm. ++ rodziców Jana i Elfrydę, braci Jana i Ryszarda, 

++ teściów Ernesta i Gertrudę oraz ++ z pokr. (Msza św. szkolna) 
 
Czwartek 16.06.   
17:00  Adoracja Najświętszego Sakramentu 
18:00  Przez wstaw. N. Serca Maryi o bł. BoŜe, opiekę i zdrowie w rodzinie 
 
Piątek  17.06.  św. brata Alberta Chmielowskiego, wsp. 
17:30  RóŜaniec w int. dzieci i młodzieŜy 
18:00  Za + ciocię Marię, ++ rodziców, rodzeństwo oraz siostrzeńców 
 
Sobota  18.06.   
  8:00  Do Op. B., przez wst. Matki BoŜęj z podz. i z prośbą o dalsze zdrowie i bł. BoŜe dla 

matki p. ElŜbiety Sowicz z ok. 80 r. ur. 
 
 
17:30  NaboŜeństwo maryjne 
18:00  Za + męŜa i ojca Marka Buchacz z ok. 4 r. śm., + ojca Józefa, ++ dziadków Buchacz 

Gałęziok, Ziaja oraz ++ z pokr. 
 
Niedziela  19.06.  Najświętszej Trójcy, ur. 
  7:30  Für + Ehemann u. Vater Erich Fiedler anlässlich des I. Monats nach dem Tode 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00  Za Ŝyjących i ++ Parafian 
17:15  NaboŜeństwo nieszporów 
18:00  Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę BoŜą w rodzinie 

Nasza Kolonowska 

Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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„Weźmijcie Ducha Świętego…” 
 

 Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwych-
wstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Mary-
ję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, 
wypełniając tym samym swoją obietnicę: „Gdy 
przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę 
od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, 
On będzie świadczył o Mnie”.  
 W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, oŜywiony 
Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie 
radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom. 
Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa 
dzisiejszej uroczystości, to jedno z najstarszych 
świąt Kościoła, obchodzone juŜ w czasach apostol-
skich. W pierwszych wiekach w wigilię tego świę-
ta udzielano chrztu katechumenom. W średniowieczu istniał zwyczaj rzucania 
z sufitu kościoła, w trakcie odprawiania Mszy świętej, róŜ i innych kwiatów sym-
bolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach w czasie uroczysto-
ści wypuszczano z klatek gołębie: symbol Ducha Świętego. 
 Kościół przypomina, Ŝe Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończe-
niem Świąt Paschalnych. Duch Święty - Nowe śycie w Chrystusie - był celem 
całej działalności Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, po wywyŜszeniu Chrystusa na 
drzewie krzyŜa, gdy dostęp do Ojca został otwarty, a dziecięctwo BoŜe stało się 
rzeczywistością, posłany zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Je-
zusa.  
 Niech więc nie zabraknie dziś i na co dzień gorliwej modlitwy o światło 
i dary Ducha Świętego dla wiernego realizowania swojego chrześcijańskiego po-
wołania. Niech nie zabraknie w tych dniach naszej szczególnej modlitwy 
o odwagę świadectwa dla neoprezbiterów naszej diecezji, którzy wczoraj przyjęli 
święcenia kapłańskie. 
 Dzisiaj za poboŜne i publiczne odmówienie całego hymnu: "O Stworzycie-
lu Duchu, przyjdź...” moŜna dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warun-
kami. Uroczystość dzisiejsza kończy okres wielkanocny. Czas Komunii Św. wiel-
kanocnej trwać będzie jeszcze przez tydzień, do Niedzieli Trójcy Przenajświęt-
szej. 



Rzeka i pustynia 
 
Rzeka na swojej spokojnej drodze ku morzu napotkała pustynię i zatrzymała 

się. Miała teraz przed sobą jedynie skały usiane załomami i ukrytymi jaskiniami 
oraz wydmy piaskowe, które ginęły gdzieś na horyzoncie. 

–  Oto mój kres. Nie potrafię przepłynąć przez tę pustynię. Piasek wchłonie 
moją wodę i zginę. Nie dopłynę nigdy do morza. Nic mi się nie udało – narzeka-
ła. 

Z wolna jej wody zaczęły mętnieć. Rzeka stawała się bagnem i zamierała. 
Jednak wiatr posłyszał jej lamenty i postanowił uratować jej Ŝycie. 
– Pozwól ogrzać się słońcem, wzbijesz się do nieba pod postacią pary wod-

nej. O reszcie pomyślę ja – powiedział. 
Rzeka jeszcze bardziej się zlękła. 
–  Jestem stworzona po to, by płynąć pomiędzy dwoma brzegami, spokojnie, 

majestatycznie. Nie zostałam przeznaczona do latania w powietrzu. 
Wiatr odpowiedział: 
– Nie bój się, gdy dotrzesz do nieba pod postacią pary wodnej, staniesz się 

chmurą. Ja przeprowadzę cię poza pustynię, będziesz mogła spaść na ziemię pod 
postacią deszczu i ponownie staniesz się rzeką, a potem dotrzesz do morza. 

Rzeka była jednak zbyt przeraŜona i została wchłonięta przez pustynię. 
Wielu ludzi zapomniało, Ŝe istnieje jeden tylko sposób, by przezwycięŜyć 

nieoczekiwane pustynie uczuć i okrutne posuchy, które tarasują spokojny bieg 
egzystencji. 
 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 
 Co oznacza słowo Kościół? 
Kościół jest ludem, który Bóg zwołuje ze wszystkich krańców ziemi, aby 

utworzyć z nich wspólnotę tych wszystkich, którzy przez wiarę i Chrzest stają 
się dziećmi BoŜymi, członkami Kościoła i świątynią Ducha Świętego. 

 
Jaki jest początek i wypełnienie Kościoła? 
Kościół znajduje swój początek i swoje wypełnienie w odwiecznym zamy-

śle Boga. Był przygotowany w Starym Przymierzu wraz z wybraniem Izraela 
jako ludu BoŜego, będącym znakiem przyszłego zjednoczenia wszystkich naro-
dów. ZałoŜony przez słowa i czyny Jezusa, został urzeczywistniony przede 
wszystkim za pośrednictwem Jego odkupieńczej Męki i Jego Zmartwychwstania. 
Został następnie ukazany jako misterium zbawienia przez wylanie Ducha Świę-
tego w dniu Pięćdziesiątnicy. Osiągnie swoje wypełnienie w chwale nieba jako 
zgromadzenie wszystkich odkupionych. 

Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Zesłania Ducha Świętego (Dzień Narodzin 
Kościoła Chrystusowego).  
Zapraszam na naboŜeństwo nieszporów o godz. 17:15! 
Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na zakup opału. Bóg zapłać! 
 
W poniedziałek przypada święto NMP Matki Ko ścioła. Jest to Diecezjalny 
Dzień Modlitw Rolników  o dobre urodzaje i bł. BoŜe w pracy. Msze św. 
w rejonach: Kamień Śl. Godz. 10:00 oraz Olesno godz. 10:00. 
 
W poniedziałek gościmy ks. Gerharda Tyrallę, misjonarza z Peru. Kolekta 
przeznaczona jest dla jego pracy misyjnej. Bóg zapłać! 
 
NaboŜeństwo fatimskie będzie odprawione na Regolowcu o godz. 19:00.  
 
W środę, na Mszy św. szkolnej, do posługi ministranckiej zostanie przyję-
tych 8 kandydatów. Gratulujemy im i ich rodzicom i Ŝyczymy, by bliskość 
ołtarza coraz bardziej zbliŜała do Jezusa.  
 
W czwartek (16.06) na Górze św. Anny odbędzie się Dzień Modlitw Chorych 
i Niepełnosprawnych. Wyjazd o godz. 8:00 sprzed kościoła. 
 
Serdeczne podziękowania składamy Panom: Henrykowi i Michałowi Drzy-
zga oraz Patrykowi Budny za rozładunek opału. Bóg zapłać! 
 

Stan wpłat na remont dachu klasztoru - na 31.05.2011 
liczba deklaracji: 202 osoby 
kwota zadeklarowana: 60782,18 zł 
gotówka wpłacona: 34042,18 zł   Bóg zapłać! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. ElŜbiecie 
Bonk, p. Jerzemu Potyka, p. Józefowi Gajdzie, p. ElŜbiecie Sowicz 
i p. Joachimowi Świerc składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜe-
go błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Długiej: Halinę Stasiak, Ire-
nę Urbańczyk, Mirelę Koprek i ElŜbietę Lip. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 
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