
Porządek Nabożeństw 

Od 10.06. do 17.06.2012 r. 

 

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 

 

Poniedziałek  11.06. św. Barnaby, ap., wsp. 

18:00 Za ++ ciocie Marię i Franciszkę, ich mężów, rodziców, rodzeństwo, pokr. 

 

Wtorek  12.06. 

18:00 Za + syna Mateusza Zajonc w r. urodzin 

 

Środa  13.06. św. Antoniego, pr. dr., wsp. 

17:00 Za + Czesława Drąg miesiąc po śmierci 

20:00 Nabożeństwo fatimskie 

 

Czwartek  14.06. bł. Michała Kozala, bpa, m., wsp. 

18:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, łaski i zdrowie z ok. 20 r. ślubu 

 

Piątek  15.06. NSPJ, ur. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za + żonę Urszulę 3 r. śmierci, ++ rodziców Jana i Elfrydę, braci Ryszarda, Jana, pokr.  

z obu stron 

 

Sobota  16.06. NSNMP, wsp. 

  8:00 Za ++ rodziców Florentynę i Tomasza, Gertrudę i Waltra, siostrę Helenę, brata Ericha, 

szwagrów, szwagierkę, dziadków, pokr. 

15:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł.  

zdrowie dla Teresy Spałek z ok.75 r. urodzin, o bł. Boże w rodzinach synów, za + męża 

Eryka 

 chrzest: Weronika Anna Urbańczyk 

 

17:30 Nabożeństwo maryjne 

18:00 Za + męża Marka Buchacz 5 r. śmierci, ++ pokr. Buchacz, Ziaja oraz + koleżankę  

Gabrielę 

 

Niedziela 17.06. XI Zwykła, Odpust 

  7:00 Różaniec 

  7:30 …………………………………………………..(deutsch) 

10:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

11:00 Za żyjących i ++ parafian 

15:00 Nieszpory 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

24(967) 10.06.2012 – 17.06.2012 
 

 
Jego bliscy wybrali się, żeby Go powstrzymać.  
Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”. 

 
Zdarza się coraz częściej, że człowiek  

przyznający się do Chrystusa, starający się 
praktykować swoją wiarę i według niej żyć,  
napotyka na przeszkody w swoim domu,  
w swoim środowisku pracy, nawet ze strony 
najbliższych. Przekonują go, że Jezus jest  
wymysłem ludzkim, że Ewangelia nie odpowia-
da naszym czasom, że praktyki religijne są 
stratą czasu, że Kościół ogranicza wolność,  
hamuje postęp i wykorzystuje ludzi. Niełatwo 
żyć w takiej atmosferze rozdarcia, kłótni  
i podziałów. Nie wiadomo, jak na nią reago-
wać. 

Przykład Jezusa, którego bliscy chcieli  
także powstrzymać przed kontynuowaniem 
rozpoczętej działalności i sprowadzić z powro-
tem do domu w Nazarecie, żeby podjął normalne życie i nie przynosił im wsty-
du i kłopotu, pomaga nam odnaleźć się w tej niełatwej sytuacji. Z jednej strony 
pokazuje nam, aby nie ulegać naciskom i nie odstępować od Chrystusa  
i Kościoła, ale podtrzymywać tę relację i na tym fundamencie budować własne 
życie. Nie można zdania człowieka, choćby najbliższego, stawiać ponad zdanie 
Chrystusa, nie można człowieka czynić ostatecznym fundamentem i wyznacz-
nikiem naszego życia osobistego, rodzinnego czy społecznego, bo to prędzej czy 
później skończy się klęską. Ludzkie opinie, oderwane od Boga, rozmijają się 
często z tymi podstawowymi wartościami, prowadzą na manowce fałszu i zła.  

Z drugiej strony przykład Jezusa poucza nas, żeby się nie odcinać od  
domowników, którzy nie podzielają naszych poglądów i praktyk. Na ile jest to 
możliwe, trzeba być z nimi, okazywać im miłość, pomagać im rozwijać się  
i realizować swoje powołanie życiowe. Nie można się ich wyrzekać ani ich  
przeklinać. Oparci na Chrystusie jak na skale możemy i powinniśmy być  
oparciem dla naszych bliskich. Być może będzie to dla nich argument, który ich 
przekona do Jezusa. 
 
SENTENCJA: Św. Bonawentura: Jak woda gromadzi się w dolinach, tak łaska 
Ducha Świętego gromadzi się w sercach pokornych. 



Przekazujemy gorące pozdrowienia od. ks. proboszcza Christopa, o. Józefa  

i wszystkich parafian, z partnerskiej parafii z Hochdahl. Bardzo życzliwie zostali-

śmy tam przyjęci i ugoszczeni. Wspólnie modliliśmy się i uczestniczyli w Mszy 

św. 

 

W połowie roku stan kasy parafialnej przedstawia się następująco: 

Finanse parafii to suma 14.559 zł. Fundusz cmentarny 3.920 zł. Ofiary składane na 

remont dachu 37.930 zł. (materiał został zakupiony i zapłacony). W sierpniu  

ruszymy z pracami przy remoncie dachu klasztoru. Do pełnej, potrzebnej kwoty na 

remont brakuje jeszcze ok. 18.000 zł. Dlatego prośba sióstr, PRD, moja,  

o w miarę możliwości, wpłacanie dalszych ofiar na konto parafii. Za wszelkie  

złożone ofiary składamy z serca płynące Bóg zapłać. Za wszystkich ofiarodawców 

zanosimy każdego dnia modlitwy, w naszej świątyni i kaplicy sióstr. 

W ciągu ostatnich lat wiele prac dla naszej parafii wykonano. Złożono bardzo  

wiele ofiar. Remont dachu klasztoru jest ostatnią z tych dużych inwestycji. Jeśli nic 

się nie wydarzy, to w 2013 roku nie jest planowana żadna duża inwestycja. Bieżące 

utrzymanie parafii i bieżące remonty. Później, może w 2014 roku, będziemy  

myśleli, nad pomalowaniem wnętrza świątyni, ewentualnie o zmianie źródła ogrze-

wania naszej świątyni. 

 

Wspaniała wiadomość 

Robert De Vincenzo, słynny argentyński gracz w golfa, wygrał kiedyś turniej, 

otrzymał stosowny czek, po czym obdzielił uśmiechami fotoreporterów i zaczął 

szykować się do odejścia. Kiedy samotnie kierował się w stronę ustawionego na 

parkingu samochodu, podeszła do niego młoda kobieta, która pogratulowała mu 

zwycięstwa i powiedziała, że jej dziecko cierpi na śmiertelną chorobę. Rzecz  

jasna, nie miała środków na zapłacenie rachunków za usługi lekarskie i szpital. 

Poruszony jej opowieścią De Vincenzo wyjął pióro i wypisał swój będący nagrodą 

czek na nazwisko tej kobiety. Niech pani zapewni dziecku wszystko, co najlepsze - 

powiedział, wsuwając czek w jej dłoń. W następnym tygodniu podczas lunchu  

w klubie podszedł do niego członek władz Zrzeszenia Profesjonalnych Graczy  

w Golfa i powiedział: W zeszłym tygodniu chłopcy z parkingu mówili mi, że po 

turnieju spotkał pan młodą kobietę. De Vincenzo przytaknął. Cóż! - westchnął 

mężczyzna. Mam dla pana kiepską wiadomość. To wariatka. Ona nie ma żadnego 

dziecka. Nawet nie jest mężatką. Zwyczajnie pana nabrała, przyjacielu. Chce pan 

powiedzieć, że nie ma żadnego umierającego dziecka? - spytał De Vincenzo.  

Właśnie! Ależ to najwspanialsza wiadomość, jaką usłyszałem w tym tygodniu! 

 

Czy łamanie chleba dzieli Chrystusa? 
Łamanie chleba nie dzieli Chrystusa: On jest obecny cały w każdej  

z tych postaci i cały w każdej ich cząsteczce. 
 
Jak długo trwa obecność eucharystyczna Chrystusa? 
Eucharystyczna obecność Chrystusa trwa dopóty, dopóki trwają posta-

cie eucharystyczne. 

Dziś X Zwykła. Nabożeństwo o godz. 17:15. Kolekta przeznaczona na zakup  

opału na sezon zimowy. 

 

W środę Msza św. szkolna o godz. 17:00. O godz. 20:00 nabożeństwo fatimskie. 

 

W piątek o godz. 18:00 Msza św. dla młodzieży. 

 

Przyszła niedziela to Uroczystość odpustowa ku czci NSNMP. Wszystkich  

parafian zapraszam szczególnie na sumę odpustową o godz. 11:00. Mszy  

św. o 18:00 nie będzie. Nieszpory o 15:00. Kolekta na cele parafii. Kaznodzieją  

i sumistą odpustowym będzie o. franciszkanin z Góry św. Anny. Na sumie będzie-

my również gościć 2 ks. diakonów z naszego seminarium. W poniedziałek po  

odpuście będziemy na Mszy św. i w procesji na cmentarz modlili się za naszych 

zmarłych parafian. 

 

Okazja do spowiedzi przed odpustem: w ciągu tygodnia pół godziny przed każdą 

Mszą św. oraz w sobotę od 8:30 do 11:00 i od 16:00 do 18:30. 

 

Do czwartku po Mszach wieczornych procesja Oktawy Bożego Ciała. 

 

W czwartek na Górze św. Anny pielgrzymka osób chorych. 

 

W sobotę o 11:00 spotkanie wszystkich ministrantów. O godz. 11:30 zapraszam 

tych, którzy pragną zostać ministrantami. 

 

W sobotę 30 czerwca, odbędzie się pielgrzymka do Lichenia. Koszt 50 zł. Wyjazd 

o godz. 5:00. Zapisy w zakrystii (należy podać imię, nazwisko, adres i nr. pesel). 

 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

 

Gorące podziękowania składamy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygoto-

wanie i uświetnienie Bożego Ciała. Za wykonanie ołtarzy, dzieciom i młodzieży za 

przygotowanie dywanów, orkiestrze, p. organiście, siostrom, dzieciom w bieli ich 

rodzicom, szafarzom, ministrantom, mariankom. Wszystkim za udział w procesji. 

 

Z renowacji wróciła nasza monstrancja. Bóg zapłać rodzicom dzieci I komunijnych 

za złożoną ofiarę na ten cel. 

 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Teresie Spałek,  

p. Elżbiecie Bonk oraz p. Józefowi Gajda składamy jak najserdeczniejsze życze-

nia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Pluderskiej: Gerardę Kalisz,  

Renatę Spałek, Urszulę Czupała i Mariannę Czupała. Bóg zapłać! 

 
Jakże wspaniałe są dzieła Twoje Panie. 

24/2012 


