
Porządek Nabożeństw 

Od 13.05. do 20.05.2012 r. 

 

Niedziela VI Wielkanocy  13.05. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Als Dank für erhaltene Gnaden u. Bitte um weiteren Gottes Schutz u. Gesundheit in der 

Familie u. in den Familien der Kinder 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 W int. dzieci obchodzących rocznicę I komunii i ich rodzin 

18:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie 

w rodzinie 

19:30  Nabożeństwo fatimskie 

 

Poniedziałek  14.05. św. Macieja ap. Św 

18:00  1. Z podz. za dar życia, prosząc o dary Ducha Św. przez wst. NMP dla Moniki Wons  

z ok. 18 r. urodzin 

 2. Za żyjących i ++ ze Starego Osiedla (z procesją do krzyża) 

 

Wtorek  15.05. 

18:00 Za żyjących i ++ z dzielnicy Haraszowskie ( procesja do krzyża) 

 

Środa  16.05. św. Andrzeja Boboli, prezb. m. patrona Polski, ur. 

18:00 Za żyjących i ++ z dzielnicy Bendawice (procesja do krzyża) 

 

Czwartek  17.05. 

17:30  Nabożeństwo majowe 

18:00 Za + siostrę Edytę 20 r. śmierci, ++ rodziców Martę i Wincentego, Waleskę i Teodora, 

braci Wiktora i Franciszka, ciocię Gertrudę 

 

Piątek  18.05. 

17:00 Różaniec za młode pokolenie 

17:30 Nabożeństwo majowe 

18:00 Za ++ rodziców Julię i Józefa, ich rodziców i rodzeństwo, szwagra Józefa, zięcia Bernar-

da, ++ z pokr. 

 

Sobota  19.05. 

  9:00 Za żyjących i ++ strażaków OSP Kolonowskie 

 

17:30 Nabożeństwo majowe 

18:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie 

z ok. 70 r. urodzin oraz o Boże bł. dla dzieci i wnuków 

 

Niedziela Wniebowstąpienie  20.05. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 ……………………………………….. 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Z ok. 18 r. urodzin syna Pawła z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie 

15:00 Nabożeństwo majowe w Zameczku 

18:00 ………………………………………… 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

20(963) 13.05.2012 – 20.05.2012 
 

 

Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam  
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego” J 15,15 

 
W znanej baśni Saint-Exupery’ego «Mały Książę» 

główny bohater, poszukując przyjaciół, spotyka lisa.  
Dowiaduje się od niego, że prawdziwa przyjaźń wymaga 
„oswojenia”, a „oswoić”, to znaczy „stworzyć więzy”.  
W naszym popularnym rozumieniu oswojenie polega na 
jakimś przyzwyczajeniu się do siebie. W praktyce  
prowadzi to do spowszednienia wzajemnych między-
osobowych relacji tak dalece, że im bardziej ludzie się ze 
sobą „oswoją”, tym mniejszą zwracają na siebie uwagę. 
Może dlatego ewangeliczne przesłanie Chrystusa: 
„nazwałem was przyjaciółmi” nie robi już na nas większego wrażenia  
i powtarzamy je tak, jak zwyczajny slogan. A przecież jest to istotny  
element, a zarazem praktyczna konsekwencja Radosnej Nowiny, że 
„Bóg jest miłością”. 

Święty Jan Apostoł pisze wprost, iż „W tym objawiła się miłość  
Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy 
życie mieli dzięki Niemu” (1 J 4,9). Dzięki tej miłości zostaliśmy 
„przyjaciółmi” Chrystusa, zostaliśmy przez Niego „oswojeni”. Ale nie  
w tym znaczeniu, że Chrystus się do nas przyzwyczaił, i myśmy się już 
zdążyli przyzwyczaić do Chrystusa i Jego Kościoła. To „oswojenie” ma 
swój znacznie głębszy wymiar. Chrystus „oswoił” nas w ten sposób, że 
każdego z nas z osobna uczynił „swoim”, kimś jedynym i niepowtarzal-
nym, kimś specjalnie „wybranym”. Stało się w dniu naszego chrztu. My 
także, choć w naszym imieniu uczynili to za nas rodzice i chrzestni, 
uznaliśmy wówczas Chrystusa „swoim” Panem i Zbawicielem  
z własnego wyboru, a teraz rok za rokiem doświadczamy, że właśnie  
w Nim mamy Przyjaciela, który bardzo kocha. 

 
Sentencja: Św. Wincenty - Wola Boża powinna być elementem 

własnym duszy, powietrzem, którym winna oddychać, szczęściem, do 
którego winna dążyć.  



Bractwo św. Józefa zostało erygowane 1 maja w Jemielnicy. Jeśli mężczyzna, po 

18 roku życia chce zapisać się i należeć do Bractwa, to w naszej kancelarii  

parafialnej do 20 czerwca, można otrzymać deklarację. 

Zobowiązania członków Bractwa św. Józefa: 

- podejmowanie nieustannej wewnętrznej pracy nad sobą, 

- codzienna modlitwa (w wyznaczonym dniu roku kalendarzowego) w intencji  

rodzin w ogóle, a w szczególności rodzin zagrożonych rozbiciem oraz osób  

chorych i konających, 

- częste przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania, 

- chętne uczestnictwo w życiu parafii i zaangażowanie społeczne, 

- świadczenie wzajemnej pomocy duchowej innym członkom Bractwa. 

 

Za żadne pieniądze 

Handlujący wiele lat walutą i towarami, zgromadził ogromny majątek. Miał 

domy i posiadłości ziemskie w różnych krajach, luksusowe samochody  

i wspaniały jacht. Niczym jednak nie potrafił się tak naprawdę cieszyć, ponieważ 

pomnażanie fortuny i zarządzanie nią pozbawiało go największego luksusu,  

jakim jest czas dla samego siebie. I to właśnie chciał teraz zmienić. Doszedł  

mianowicie do wniosku, że ulokował już dość pieniędzy na kontach, w akcjach  

i nieruchomościach, które będą się pomnażać niejako samorzutnie. Jego zarządcy 

byli sumienni i niezawodni, tak iż mógł sobie pozwolić na rok wypoczynku: nie 

myśleć o interesach, podróżować dla przyjemności samego podróżowania,  

napawać się pięknem krajobrazów, delektować przysmakami regionalnych  

kuchni i dając się nieść podmuchom wiatru, wypływać swoim jachtem hen  

w morze. Sprawy potoczyły się jednak zupełnie inaczej, niż to sobie zaplanował: 

lekarze stwierdzili u niego śmiertelną chorobę, której przyczyny nie znali i której 

rozwoju nie potrafili zahamować. Dam wam połowę mojego majątku, jeśli  

umieścicie mnie w najlepszej klinice świata, aby nie dopuścić do mojej śmierci! – 

brzmiała jego oferta. Nie jest to możliwe w żadnej klinice świata – orzekli  

lekarze. Dam trzy czwarte tego, co posiadam, lekarzowi, który potrafi przedłużyć 

mi życie przynajmniej o pół roku! Tego nie potrafi żaden lekarz – powiedzieli  

medycy. Dam wam wszystko, co mam, jeśli zdobędziecie dla mnie lekarstwo,  

które pozwoli mi przeżyć przynajmniej jeszcze jeden miesiąc! Nie ma  

takiego lekarstwa – brzmiała ich odpowiedź. W takim razie postarajcie się  

zachować mnie przy życiu przynajmniej tak długo, abym mógł spisać kilka  

wskazówek i myśli! – zażądał bogacz. Na to starczy ci jeszcze czasu! – obiecali 

lekarze. W swych ostatnich godzinach człowiek ów zadysponował, by cały jego 

majątek przekazać fundacji wspierającej badania w dziedzinie medycyny  

i promocję racjonalnego trybu życia. Po czym dopisał na koniec jeszcze takie oto 

słowa: „Nawet jednej godziny życia nie mogłem okupić moimi pieniędzmi.  

Wykorzystaj, człowieku, dobrze swoje życie i postaraj się dostrzec jego  

wartość”. 

 
Maryja zaprasza na nabożeństwa majowe! 

Niedziela VI Wielkanocna. Dzień Rocznicy I komunii św. w naszej parafii. Kolekta na cele naszej parafii. 

 

Od poniedziałku do środy Dni Krzyżowe. Modlimy się o błogosławieństwo Boże w pracy oraz o dobre urodzaje. 

Przed wieczorną Mszą procesja. 

 

Od piątku Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. 

 

Przyszła niedziela to Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na nabożeństwo majowe oraz poczęstunek Rodzi-

na Kolpinga zaprasza o godz. 15:00 do Zameczku. Kolekta będzie zbierana przez przedstawicieli PRD na remont 

dachu klasztoru. 

 

Dziś Nabożeństwo fatimskie o 19:30. Został wydany Śpiewnik ku czci MB Fatimskiej. Znajdują się w nim pieśni, 

modlitwa Nowenny Fatimskiej, Litania do bł. Jana Pawła II. Będziemy z niego korzystać nie tylko podczas  

nabożeństw fatimskich. Do nabycia w zakrystii i kancelarii. Cena 4 zł. 

 

Młodzież: 

- kandydaci do Bierzmowania mają spotkanie w środę o godz. 19:00 w salce. 

- czuwanie dekanalne w piątek o godz. 20:00 w Zawadzkiem w kościele NSPJ. W zakrystii można się zapisać na 

wyjazd naszym Busem. 

- 02 czerwca odbędzie się spotkanie w Lednicy. Organizowany jest dekanalny wyjazd młodzieży. Pięknie byłoby 

gdyby również młodzież z naszej parafii na to czuwanie udała się. Szczegóły w gablotce. 

- organizowany jest wyjazd na Festiwal Młodych w Medjugorje, w dniach 30.07. - 11.08. Szczegóły w gablotce. 

 

Nasi ministranci wyszli z inicjatywą, aby przeprowadzić zbiórkę złomu i zyski przeznaczyć na remont dachu nasze-

go klasztoru. Zbiórka planowana jest w sobotę 19 maja. Prośba, aby Ci którzy mają złom, poinformowali  

o tym do 18 maja. Można napisać na kartce imię i nazwisko, adres i kartkę zostawić z tyłu kościoła na stoliku lub 

poinformować mailem (parafia.kolonowskie@wp.pl). 

 

Wyjazd na Apel Jasnogórski we wtorek 15.05. o godz. 19:00, koszt 13 zł. Zapisy w zakrystii. 

 

W środę 30.05. wyjazd do parafii św. Piotra i Pawła w Opolu na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie.  Wyjazd  

z Kolonowskiego o 16:35. Koszt 10 zł. Zapisy do 20.05. w zakrystii. 

 

07.06. - Uroczystość Bożego Ciała. W tym roku ołtarze mają zaszczyt przygotować parafianie z ulic: 

    I ul Leśna - prawa strona (od nr 12 do końca),  II ul. 1 Maja (od początku do ul. Szkolnej i ul. Colonny), 

 III ul. ks. Czerwionki (od nr 43 do końca) IV ul. Haraszowskie (od nr 20 i 49 do ul. Słonecznej) 

 

Bóg zapłać dzieciom I komunijnym i rodzicom za złożoną ofiarę na misje - 1.115 zł. Dzieci i rodzice dziękują  

parafialnemu zespołowi Caritas za ofiarowany każdemu dziecku prezent. Bóg zapłać! 

 

Do nabycia: Gość Niedzielny. 

 

Pielgrzymka mniejszości narodowych i etnicznych na Górę św. Anny odbędzie się 03.06.2012r. Szczegóły  

w gablotce. 

 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, okazywane serce. Za wykonanie małych klęczników do kaplicy sióstr. 

Dla zabezpieczenia żarówek przed deszczem, mrozem i wiatrem zostały na palcu kościelnym do wszystkich lamp 

włożone oprawy. Bardzo dziękujemy panom za całodzienną pracę. Myślę, że efektem będzie nie tak częsta wymiana 

żarówek, które zostaną wymieniane na energooszczędne. 

 

Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Joanna Maria Szłapa z Kolonowskiego Rafał Jan  

Kerlin z Samborowic ( zap. I). Magdalena Monika Malcher z Kolonowskiego i Damian Łukasz 

Dziemba z Tarnowa Op. (zap. I) 

 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Kolonowski na wyjazd do Parku W 

odnego lub groty solnej w Tarnowskich Górach dn. 18.05.2012r. Koszt wyjazdu 20 zł. Zgłoszenia u p. Anny Bogdoł 

pod nr tel. 774611140 wew. 22" 

 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Emmie Mainka, p. Beacie Fila, p. Annie Świerc,  

p. Oldze Żołnierczyk składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Słonecznej: Renatę Muc oraz z ul. Nowa: Monikę Szolc, Irenę 

Janiczek i Brygidę Krzywoń. Bóg zapłać! 

20/2012 


