
Porządek Nabożeństw 

Od 03.06. do 10.06.2012 r. 

 

Niedziela Trójcy Świętej  03.06. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + męża i ojca Otto, syna Lucjana, rodziców Marię i Teodora, teśćiów Annę i Jana, siostrę 

Krystynę, siostrzeńca Norberta, 2 szwagierki, 5 szwagrów oraz ++ pokr. (w j. polskim) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą w rodzinie Krystyny i Gerarda Mańczyk 

17:15 Nieszpory 

18:00 Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o Bożą opiekę, zdrowie dla syna Piotra z ok. 52 r. 

urodzin 

 

Poniedziałek  04.06. 

  7:00 Za + męża i ojca Jerzego 3 r. śmierci, ++ rodziców Marię i Pawła, teściów Elżbietę i Piotra, brata 

Georga, żonę Helenę, siostrę Elfrydę, męża Michała, 2 bratanków Józefa i Rudolfa oraz dusze 

opuszczone 

 

Wtorek  05.06. św. Bonifacego, bpa, m., wsp. 

18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Waltra Sprancel, ich rodziców, rodzeństwo z obu stron, ++ rodziców 

Martę i Emanuela Ziaja oraz ++ pokr. 

 

Środa  06.06. 

17:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i bł. 

w rodzinie z ok. urodzin 

 

Czwartek  07.06. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ur. 

  7:00 Für + Czesław Drąg - von Nachbarn 

  8:30 1. Za żyjących i ++ hutników 

 2. Za żyjących i ++ parafian 

18:00 ……………………………………….. 

 

Piątek  08.06. św. Jadwigi Królowej, wsp. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ teściów Karolinę i Ignacego Pawlik, ++ rodziców Krystynę i Fran-

ciszka, męża Karola , ++ z rodzin Pawlik i Gawlik (procesja) 

 

Sobota  09.06. św. Filipa Nereusza, prezb., wsp. 

  8:00 Za + męża i ojca Józefa Leja w r. śmierci, ++ rodziców Paulinę i Józefa Steinert, Paulinę i Fran-

ciszka Leja, Beatę Leja, brata Gerharda Steinert, Pawła Bronek, Teodora Kosytorz, Elżbietę i Paw-

ła Leja ora ++  z pokr. (procesja) 

 

17:30 Nabożeństwo maryjne 

18:00 Za + matkę Krystynę, ojca Edmunda, brata Grzegorza, teściów Barbarę i Gerarda i ++ z rodziny 

 

Niedziela 10.06. X Zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Zur Gottes Vorsehung u. Maria Hilf als Dank für erhaltene Gnaden u. mit der Bitte um weiteren 

Gottes Schutz u. Gesundheit anlässlich des 50. Geburtstages 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Z podz. za dar kapłaństwa ks. Joachima, z prośbą o bł. Boże i opiekę MB - Matki kapłanów na 

każdy dzień pracy misyjnej - z ok. rocznicy święceń 

17:15 Nieszpory (procesja) 

18:00 Za + Witolda Borkowskiego o zbawienie duszy 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Trójca Święta 

 

Bóg jest i pozostanie dla ludzi niezgłębiona 

tajemnicą. Nie moglibyśmy Go poznać 

i pokochać, gdyby sam nie zbliżył się do 

nas poprzez wszystko, co uczynił i co zlecił 

głosić narodowi izraelskiemu, przede 

wszystkim jednak poprzez osobę Jezusa 

Chrystusa. Przez Niego objawiła się nam 

tajemnica jedynego Boga: że jest Ojcem, 

Synem i Duchem Świętym. Ojciec jest Bo-

giem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest 

Bogiem – a jednak nie są to trzej bogowie, 

lecz jeden Bóg w trzech Osobach. Bóg Oj-

ciec stworzył świat, Syn go odkupił, Duch 

go uświęcił. Jednak stworzenie, odkupienie 

i uświęcenie to wspólne dzieło Trój-jedynego Boga. 

Jezus powie apostołom „… idźcie na cały świat i pozyskujcie wszystkie 

narody. Udzielajcie im chrztu. A oto Ja jestem z wami, aż do końca 

świata”. Słowa Jezusa trwają. Jego poleceniu Kościół jest wierny już 

2000 lat. 

JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTE-

GO – od tego wszystko się zaczyna. Nasza przygoda z Jezusem i Ko-

ściołem. Trwanie przy Jezusie, chrześcijanie w sposób zewnętrzny po-

kazują uczestnicząc w procesjach Bożego Ciała. Niech przygotowanie 

do tej Uroczystości wewnętrzne i zewnętrzne będzie świadectwem wia-

ry, przynosi radość. Przez dekorację ołtarzy, domów, trasy procesji da-

jemy zewnętrzne świadectwo Naszej wiary. Przez pobożny udział 

w procesji dajemy z serca płynące świadectwo Naszej miłości do Jezusa 

eucharystycznego. 



Bractwo św. Józefa zostało erygowane 1 maja w Jemielnicy. Jeśli męż-

czyzna, po 18 roku życia chce zapisać się i należeć do Bractwa, to w na-

szej 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 roz-

biciem 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. 

 

Katechizm 

W jakim sensie Eucharystia jest pamiątką ofiary Chrystusa? 

Eucharystia jest pamiątką, ponieważ uobecnia i aktualizuje ofiarę, 

którą Chrystus złożył Ojcu raz na zawsze na krzyżu za całą ludzkość. 

Charakter ofiarny Eucharystii ukazuje się już w słowach jej ustanowienia: 

„To jest Ciało moje, które za was będzie wydane” i „Ten kielich to Nowe 

Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22,19–20). 

Ofiara Chrystusa na krzyżu i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta 

sama jest Hostia i ten sam ofiarujący, tylko sposób ofiarowania jest inny: 

w sposób krwawy na krzyżu, w sposób bezkrwawy w Eucharystii. 

W jaki sposób Kościół uczestniczy w Ofierze eucharystycznej? 

W Eucharystii ofiara Chrystusa staje się także ofiarą członków Jego 

Ciała. Życie wiernych, składane przez nich uwielbienie, ich cierpienia, 

modlitwa i praca łączą się z ofiarą Chrystusa. Eucharystia jako ofiara jest 

także składana na wynagrodzenie za grzechy żywych i umarłych, a także 

by otrzymać od Boga duchowe i doczesne dary. Także Kościół w niebie 

jednoczy się z ofiarą Chrystusa. 

Czym jest łaska sakramentalna? 

Łaska sakramentalna jest łaską Ducha Świętego, udzieloną przez 

Chrystusa i właściwą każdemu sakramentowi. Pomaga ona wiernemu 

w jego drodze do świętości, a Kościołowi w jego wzroście w miłości 

i dawaniu świadectwa. 

Jaki istnieje związek między sakramentami i życiem wiecznym? 

W sakramentach Kościół otrzymuje już zadatek życia wiecznego, 

„oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Bo-

ga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa” (Tt 2,13). 

Dziś Uroczystość Trójcy Św. Nabożeństwo o godz. 17:15. Kolekta przeznaczona na kurię 

i seminarium oraz na budowę świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 

 

W środę Msza św. szkolna o godz. 17:00. 

 

W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Procesja wyruszy po Mszy 

św. o godz. 8:30. Prośba o przyozdobienie domów symbolami religijnymi na terenie całej 

parafii. 

 

Od piątku Oktawa Bożego Ciała. Zapraszamy do udziału w procesjach. 

W piątek o godz. 19:00 na plebanii spotkanie PRD. 

 

W sobotę o 10:00 wycieczka dzieci I komunijnych i ich rodziców do zameczku na „małe co 

nie co”. O 19:30 zapraszam młodzież, która w tym roku przystąpiła do sakramentu bierzmo-

wania na spotkanie przy ognisku i pieczeniu „małego co nie co”. 

 

Przyszła niedziela to X Zwykła. Nabożeństwo o godz. 17:15. Kolekta przeznaczona na za-

kup opału na sezon zimowy. 

 

Okazja do spowiedzi przed Bożym Ciałem:  wtorek od 17:00 do 18:00 

       środa od 16:00 do 17:00 

 

Zapraszamy dziewczynki od 6 lat, które pragną sypać kwiatki podczas procesji na Boże 

Ciało, na próbę w poniedziałek o godz. 17:00 do kościoła. Dzieci i młodzież zapraszamy do 

robienia dywanów kwiatowych w środę od 17:45 (prośbę kierujemy szczególnie do uczniów 

1 i 2 klasy gimnazjum). 

 

W kancelarii można zamawiać intencje mszalne na drugą połowę 2012 roku. 

 

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

 

Bóg zapłać: za wszelkie ofiary, wykonane prace. Bóg zapłać za modlitwy, szczególnie za 

udział w nabożeństwach majowych. Za naprawę traktorka - kosiarki, za przycięcie ozdob-

nych krzewów na placu kościelnym. 

Bóg zapłać za wpłacane ofiary na konto, z przeznaczeniem na remont dachu klasztoru, rodzi-

nom oraz firmie ELTETE. 

Do koszenia trawy, została zakupiona kosiarka spalinowo - żyłkowa. 

 

Zarząd Gminny TSKN w Kolonowskiem zaprasza na WIOSENNY RAJD ROWEROWY, 

który odbędzie się w niedzielę, 10 czerwca 2012. Start: godz. 14:00 (parking przy Urzędzie 

Miasta i Gminy). Zapisy do 3 czerwca 2012 u: p. Anny Mróz tel. 77 461 13 46, p. Katarzyny 

Muc tel. 77 461 10 63. Koszt udziału w rajdzie 2 zł (koszt ubezpieczenia) 

 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Małgorzacie Gerlich, p. Janowi 

Bock, p. Annie Rok oraz p. Annie Tacica składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego 

błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Pluderskiej: Sylwię Szampera, Zuzannę 

Koprek, Stefanię Bartodziej i Annę Bereziuk. Bóg zapłać! 

 
Czym się Panu odwdzięczę za wszystko, co mi wyświadczył? 

23/2012 


