
Porządek Nabożeństw 

Od 20.05. do 27.05.2012 r. 

 

Niedziela Wniebowstąpienie  20.05. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für ++ Eltern Adelajda u. Ernest, Bruder Adrian, Vater Bogusław, ++ Großeltern u. aus der Verwandt-

schaft 

  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 Za + żonę, matkę i babcię Brygidę Bernais z ok. 70 r. urodzin oraz z prośbą o zdrowie dalszą Bożą opie-

kę w całej rodzinie 

 

Poniedziałek  21.05. św. Jana Nepomucena, prezb., m., wsp. 

  7:00  Za ++ rodziców Tomasza i Jadwigę, Piotra i Gertrudę, syna Rudolfa oraz ++ z pokr. 

17:30 Nabożeństwo majowe 

 

Wtorek  22.05. 

17:30 Nabożeństwo majowe 

18:00 Za ++ rodziców Annę i Józefa Lempa, ich rodziców z obu stron, 2 braci Henryka i Piotra, siostrę Elżbie-

tę, ciocię Luci, zaginionego wujka Ryszarda Kandora, teściów Mikołaja i Gertrudę Dombek, szwagra 

Alfreda, szwagierkę Małgorzatę, zięcia Norberta i jego rodziców oraz ++ z pokr. 

 

Środa  23.05. św. Andrzeja Boboli, prezb., m., patrona Polski, ur. 

17:00 Nabożeństwo majowe 

 Za + męża i ojca Bernarda w 30 r. śmierci, ++ rodziców Berti i Wilhelma, brata Waltra oraz ++ dusze 

w czyśćcu i pokr. 

 

Czwartek  24.05. NMP Wspomożycielki Wiernych, wsp. 

16:00 Nabożeństwo majowe 

16:30 W int. młodzieży przystępującej do sakramentu Bierzmowania i ich rodzin 

 

Piątek  25.05. 

17:00 Różaniec za młode pokolenie 

17:30 Nabożeństwo majowe 

18:00 Za + męża i ojca Józefa Świerc oraz ++ z pokr. 

 

Sobota  26.05. św. Filipa Nereusza, prezb., wsp. 

  9:00 1. Za ++ siostrę Magdalenę w r. jej urodzin, jej męża Teodora, rodziców, teściów, męża Norberta i szwa-

grów 

 2.W int. żyjących i ++ matek 

 

17:30 Nabożeństwo majowe 

18:00 Za ++ męża Franciszka syna Henryka, rodziców Franciszka i Gertrudę, siostry Paulinę i Elżbietę, szwa-

grów, teściów oraz ++ z pokr. 

 

Niedziela Zesłanie Ducha Świętego  27.05. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für + Ehemann u. Vater Teodor Kosytorz anlässlich des Geburtstages, Eltern Paweł u. Franciszka, ver-

missten Vater Józef, Mutter Paulina, Enkel Paweł, Bruder Gerhard, Schwager Józef, Beata u. Patentante 

Paulina 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + męża i ojca Ewalda, ++ rodziców i teściów, brata Stefana, szwagrów Rudolfa i Józefa, jego syna 

Zygfryda 

15:00  Chrzest: Paulina Anna Mańczyk 

17:15 Nabożeństwo majowe  

18:00 Za + brata z ok. urodzin, ++ rodziców Łucję i Teodora, teściów Ritę i Augustyna, pokr i dusze w czyśćcu 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga 

 

Dlaczego Ewangelista Marek tylko jed-

nym zdaniem mówi o Wniebowstąpieniu, 

skoro jest to jedna z najdonioślejszych ta-

jemnic naszej wiary? Być może nie potrafił 

wyrazić tego, co wtedy się wydarzyło. 

Wniebowstąpienie jest zbyt niewysłowione, 

wymyka się ludzkim zdolnościom definio-

wania. Możemy też ulec wrażeniu, że Jezus 

po doświadczeniach odrzucenia, fałszywe-

go oskarżenia, wreszcie haniebnej śmierci 

na krzyżu, chciał opuścić ten świat. Tym-

czasem to nie była ucieczka, ale przetarcie 

szlaku, otworzenie  ludziom, których do 

końca umiłował, nowych możliwości! 

Jezus, wstąpiwszy do nieba, nie zrzucił z politowaniem skóry czło-

wieka, ale podniósł ludzką naturę tam, dokąd nie sięgają ani nasze aspira-

cje, ani nawet nasza wyobraźnia. Jezus mówił niewiele o niebie nie dlate-

go, że jest ono iluzją, ale dlatego, że nie da się go wyrazić. Powierzamy 

się jego zapewnieniom o dostępności nieba dla nas wszystkich. Wstępuje-

my w niebo za Nim i Jego mocą, gdy zawierzamy Jemu. 

Potrzeba oczyścić słowo „niebo” od archaicznych skojarzeń. Niebo 

nie jest miejscem geograficznym ani astronomicznym. Mówimy, że jest 

na górze w tym sensie, że jest nieosiągalne dla zwykłego śmiertelnika, ale 

zmartwychwstały Syn Człowieczy osiągnął je i w ten sposób udostępnił 

dla wszystkich, którzy z Nim mają jedność. Niebo to pełnia przyjaźni 

z Bogiem. Niebo już dziś jest pośród nas, jeśli tylko utrzymujemy się 

w przyjaźni z Chrystusem. 

 

Sentencja tygodnia : Św. Augustyn: Człowiek bez wiary jest jak po-

dróżny bez celu, jak ktoś, kto walczy bez nadziei na zwycięstwo. 



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 ogó-

le, 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. 

 

Do sakramentu Bierzmowania w 2012 roku przystąpi 25 młodych parafian: 

Bakanowicz Piotr  Burda Małgorzata  Cieśla Elwira 

Czupała Mateusz  Drąg Marcelina  Gawlik Agata 

Grobarek Katarzyna  Koston Patryk   Kruk Stefan 

Leja Szymon   Markowski Patryk  Mesjasz Mateusz 

Niemiec Agnieszka  Puszyński Piotr  Richter Martyna 

Swoboda Bernard  Szwinge Jesica  Szydłowska Kinga 

Trzasko Michał  Wacławczyk Roman  Wągrodzki Mirosław 

Wilczek Krzysztof Wójcik Kamil  Zientek Zuzanna Mikoszek Marcin 

 

Życie jak pociąg 

Życie nie jest niczym innym, jak podróżą pociągiem składającą się z wsiadania i wysiadania, 

naszpikowaną wypadkami, przyjemnymi niespodziankami oraz głębokimi smutkami. Rodząc 

się wsiadamy do pociągu i znajdujemy tam osoby, z którymi chcemy być zawsze podczas 

naszej podróży. Niestety, prawda jest inna. Oni wysiadają na jakiejś stacji, pozbawiając nas 

swojego towarzystwa. Nie jest to jednak przeszkodą, by wsiadły inne osoby, które staną się 

dla nas bardzo szczególne. Przybywają nowi przyjaciele i cudowne chwile. Wśród osób, które 

jadą tym pociągiem będą takie, które robią sobie zwykłą przejażdżkę; takie, które wywołują 

w podróży tyko smutek oraz takie, które krążąc po pociągu będą zawsze gotowe do pomocy 

innym. Wielu wysiadając pozostawi ciągłą tęsknotę. Inni przejdą tak niezauważenie, że nie 

zdamy sobie sprawy, że zwolnili miejsce. Ciekawe jest, że niektórzy pasażerowie, którzy byli 

do tej pory najbliżej nas, zajmą miejsca najbardziej w wagonach oddalone. Dlatego będziemy 

musieli przebyć drogę oddzielnie, bez nich. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, by 

w trakcie podróży porozglądać się, choć z trudnością, po naszym wagonie i dotrzeć do nich. 

Ale niestety, nie będziemy już mogli usiąść przy ich boku, ponieważ miejsce to będzie zajęte 

przez inną osobę. Nieważne, ta podróż właśnie tak wygląda: pełna wyzwań, marzeń, fantazji, 

oczekiwań i pożegnań. Bez powrotów. A zatem, przeżyjmy naszą podróż w możliwie najlep-

szy sposób. Próbujmy zawierać znajomości z każdym pasażerem, odnajdując w nim tylko te 

najlepsze cechy. Pamiętajmy, że zawsze w jakiejś chwili podróży możemy ich nie zrozumieć. 

Ponieważ nas również wiele osób może nie zrozumieć. Największa tajemnica polega na tym, 

że nigdy nie będziemy wiedzieć, na jakiej stacji wysiadamy, ani gdzie wysiądą nasi najbliżsi. 

Zastanawiam się, czy kiedy wysiądę z pociągu, poczują nostalgię, wierzę, że tak. Oddzielenie 

się od niektórych przyjaciół, z którymi odbywałam podróż, będzie bolesne. Ale chwytam się 

nadziei, że kiedyś przybędą na stację główną i zobaczę jak przybywają z bagażem, którego 

nie posiadali przy wsiadaniu. Uszczęśliwi mnie myśl, że współpracowałam przy tym, by ich 

bagaż rósł i stawał się bardziej wartościowy. Sprawmy więc, by nasz pobyt w tym pociągu 

był spokojny i wart starań. Starajmy się, aby w momencie wysiadania na naszym pustym 

miejscu pozostały tylko miłe wspomnienia dla tych, którzy muszą kontynuować dalszą po-

dróż. 

Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na nabożeństwo majowe oraz poczęstunek Rodzina 

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

remont dachu klasztoru. 

 

W środę o godz. 17:00 nabożeństwo majowe i Msza szkolna. 

 

W sobotę o godz. 9:00 Msza św. w int. wszystkich matek. 

 

Przyszła niedziela to Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Nabożeństwo o godz. 17:15. Kolekta na 

cele naszej parafii. 

 

Bierzmowanie: 

- we wtorek o 18:45 próba, 

- w środę o 18:00 Adoracja i spowiedź, 

- w czwartek o godz. 16:30 ks. bp Andrzej Czaja udzieli sakramentu Bierzmowania. 

 

Młodzież: 

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

nie 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. 

 

Trwa Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. 

 

Wyjazd na Apel Jasnogórski w piątek 25.05. 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 (od nr 1 do Opolskiej)  II ul. 1 Maja (od początku do ul. Szkolnej i ul. Colonny), 

III ul. ks. Czerwionki (od nr 43 do końca) IV ul. Haraszowskie (nr 29 i 47 i nr 14 - 18) 

 

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, wykonane prace. Za udział w procesjach Dni krzyżowych, 

przygotowanie krzyży, za złożone ofiary z racji odprawianych Mszy św. w Dni krzyżowe. Za udział 

w nabożeństwie fatimskim, przygotowanie otoczenia i figury MB. Za prace przy kwiatach na naszym 

placu kościelnym. Za wykonanie i zamontowanie ograniczników wjazdu na cmentarz. Mają one służyć 

temu, aby była kontrola, kto na nasz cmentarz wjeżdża. Klucz z bramy oraz ogranicznika jest na pleba-

nii, u sióstr, u pana Sottopietry. Prośba, aby wchodząc na cmentarz lub na nabożeństwo fatimskie nie 

robić sobie skrótów przez rabatki kwiatowe. 

 

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

Jan Kerlin z Samborowic (zap. II), Magdalena Monika Malcher z Kolonowskiego i Damian 

Łukasz Dziemba z Tarnowa Op. (zap. II) 

 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Elżbiecie Laskawiec i p. Ewaldowi Fuchs 

składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Nowej: Magdalenę Dziuba, Kornelię Demarczyk, 

Renatę Knapik i Dorotę Buchacz. Bóg zapłać! 

 
Maryja zaprasza na nabożeństwa majowe! 

21/2012 


