
Porządek Nabożeństw 

Od 26.08. do 02.09.2012 r. 

 

Niedziela 26.08. XXI zwykła - NMP Częstochowskiej, ur. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Als Dank für erhaltene Gnaden u. mit der Bitte um Gottes Segen, Schutz der Gottesmutter Maria 

u. Gesundheit für Janina u. Dawid anlässlich des 5 Hochzeitstages u. Geburtstages 

 chrzest: Natalia Danuta Kruk 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Z podz. za odbytą pielgrzymkę do grobu św. Jakuba w int. wszystkich pielgrzymów, podziękowanie 

za pasterski trud i opiekę - zam. od Tomasza 

18:00 Za + Alfreda Świerc w 30 dzień po śmierci 

20:00 Przywitanie pielgrzymów 

 

Poniedziałek  27.08. św. Moniki, wsp 

  8:00 Za ++ rodziców Rocha i Marię, męża Huberta, jego rodziców Karola i Gertrudę, ojca Wilhelma, jego 

rodziców, brata Józefa, jego żony, szwagra Stanisława oraz ++ pokr. 

11:00 Msza św. i ślub: Martyna Ptok i Paweł Kleszcz 

 

Wtorek  28.08. św. Augustyna, bpa i dra, wsp. 

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

lata z ok. 5 r. ślubu Krystyny i Krzysztofa 

 

Środa  29.08. Męczeństwo św. Jana Chrzciciela, wsp. 

18:00 Za + syna Patryka w r. urodzin, ++ babcię Otylię, wujka Ernesta, wujka Rudolfa, szwagra Krystiana, 

teściową Janinę 

 

Czwartek  30.08. 

18:00 Za ++ matkę Karolinę, ojca Fryderyka, ciocię Marię, 3 braci: Ernesta, Józefa, Alfreda, męża Pawła, 

teściową Gertrudę, zięcia Krzysztofa oraz ++ pokr. 

 

Piątek  31.08. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ męża i ojca z ok. urodzin, jego rodziców Franciszkę i Jana Świerc, brata Alfreda, rodziców 
Wiktorię i Jana Nieslony, siostrę Marię, kuzynkę Hildegardę, jej syna Piotra, ciocię Franciszkę, wuj-

ka oraz ++ dusze z obu stron i dusze opuszczone 

 

Sobota  01.09. bł. Bronisławy, dz. wsp. 

  8:00 Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 50 r. ur. Piotra 

14:00 Msza św. i ślub: Lucyna Porczyk i Dariusz Florczyk 

—–——————————————–——————–—————— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + męża i ojca w 18 r. śmierci, rodziców, 2 braci, siostrę i jej męża Józefa, ++ z rodzin Czaja, Pie-

trzyk, Rąpała, Rakowski, Koloczek 

 

Niedziela 02.09. XXII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für ++ Ehemann u. Vater Bogusław Kruk zum Geburtstag, seine ++ Eltern, Bruder, Schwägerin, ++ 
Eltern Rosa u. Franz Smieskol, Pfr. Georg Obst, Großeltern u. Verwandte aus den Familien Kruk, 

Smieskol, Klimas, Obst, Jendryka u. Pyka 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Do Bożej Op. za wstawiennictwem MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę z 

ok. 91 r. urodzin Róży oraz o bł. Boże w rodzinach synów i wnuków 

17:15  Nieszpory 

18:00 ………………………………………………... 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

35(978) 26.08.2012 – 02.09.2012 
 

 

Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej 

 

Wśród setek polskich sanktuariów Jasna Gó-

ra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. 

Rocznie to sanktuarium nawiedza od miliona do 

dwóch milionów pielgrzymów. Przybywają, by mo-

dlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Czę-

stochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na trwałe 

wpisanym w dzieje Polski. Dziś, 26 sierpnia, Kościół 

w naszym kraju obchodzi liturgiczną uroczystość Naj-

świętszej Maryi Panny Częstochowskiej jako głównej 

patronki Polski. Pierwszym i najdawniejszym doku-

mentem, informującym o cudownym obrazie, jest 

łaciński rękopis, który znajduje się w archiwum klasz-

toru: Translatio tabulae Beate Marie Virginis quam Sanctus Lucas depinxit propriis 

manibus (Przeniesienie obrazu Błogosławionej Maryi Dziewicy, który własnymi ręka-

mi wymalował św. Łukasz).  Dokument pochodzi z I poł. XV w. Być może został prze-

pisany z dokumentu wcześniejszego. Tradycja głosi, że obraz został namalowany przez 

św. Łukasza Ewangelistę na desce stołu z domu Świętej Rodziny w Nazarecie. Wizeru-

nek z Jerozolimy do Konstantynopola miał przewieźć cesarz Konstantyn. Służący 

w wojsku cesarskim książę ruski Lew zapragnął przenieść obraz na Ruś. Cesarz poda-

rował mu wizerunek i od tego czasu obraz otaczany był na Rusi wielką czcią. W roku 

1382 znalazł go tam książę Władysław Opolczyk. Doznając wielu łask przez wstawien-

nictwo Matki Bożej, książę zabrał obraz i przywiózł do Częstochowy. Bardzo szybko 

do obrazu zaczęli przybywać pierwsi pielgrzymi, którzy dzięki modlitwie do Maryi 

doznawali wielu łask. Z czasem zaczęli tu przynosić swoje wota. Przyciągnęły one zło-

dziei. Na Wielkanoc 1430 r. dokonano napaści na Jasną Górę. Grabieżcy odarli wtedy 

cudowny obraz ze złota i klejnotów, którymi przyozdobili go pobożni pielgrzymi, oraz 

przecięli twarz Maryi cięciem szabli. 26 sierpnia 1956 r., w 300 lat od ślubów króla 

Jana Kazimierza, złożonych przed obrazem Matki Boskiej Łaskawej we Lwowie 

1 kwietnia 1656 roku, Episkopat Polski pod nieobecność uwięzionego Prymasa Wy-

szyńskiego w obecności około miliona wiernych odnowił uroczyście te ślubowania. 

5 maja 1957 r. odnowienie tych ślubów odbyło się we wszystkich kościołach polskich. 

Najbardziej znana i uroczysta koronacja obrazu odbyła się w 1966 r. w ramach obcho-

du Tysiąclecia Chrztu Polski. Dokonał jej Prymas Tysiąclecia, Sługa Boży Kardynał 

Stefan Wyszyński. Wielokrotnie modlił się przed nim Ojciec Święty Jan Paweł II. 

26 maja 2006 r. obraz nawiedził także Papież Benedykt XVI. 

SENTENCJA TYGODNIA: Św. Franciszek Salezy: To, co nie jest dla wieczności, 

jest z pewnością dla próżności. 



„Ludzie dzielą się na tych, którzy lubią chodzić, i na tych, którzy o tym nie wiedzą”. 

O człowieku współczesnym można powiedzieć, że jest w drodze, ciągłej drodze. Wystarczy 

przejechać się autostradą w zachodnim kraju lub drogą w Polsce. Wystarczy zajrzeć na dwo-

rzec autobusowy czy kolejowy. Wystarczy zajrzeć do portu lotniczego. Wszędzie tłum ludzi. 

Jedni na wschód, inni na zachód, południe i północ. Patrzy człowiek z bagażem podręcznym 

na rozkład odlotów, a tam co kilka minut nazwa innego miasta: Tokio, Pekin, Nowy Jork, 

Gdańsk, Berlin, Singapur. Patrząc na ten tłum w drodze można dostrzec, że prawie wszyscy 

się spieszą. Rzadko kto idzie. Większość truchta, biegnie czy wręcz leci, potrącając po dro-

dze wszystko i wszystkich. Zapomina się o refleksji nad sobą, życiem, Bogiem. W swej ner-

wowości zapomina często o celu swej podróży. Jedna jest jednak droga inna. Człowiek nie 

biegnie lecz podąża równym krokiem: prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. I tak nawet 

cały dzień. Nawet 13 godzin. Idzie wyciszony, często coś pod nosem szemrząc. W ręku 

przesuwa paciorki. Doskonale wie jaki jest cel tej drogi. Zwraca uwagę na to co dokoła. Za-

chwyci się pięknem przyrody, ziemi i nieba. Dostrzega i pozdrawia drugiego człowieka. Ta 

inna droga - PIELGRZYMKĄ się zwie. 

Panie Boże za każdy pielgrzymkowy krok i pielgrzymkowych braci i siostry  

- DZIĘKUJĘ! 

—–—————————————–——————————————–————— 

O uśmiechu w kościele (ks. Jan Twardowski) 

W kościele trzeba się od czasu do czasu uśmiechać 
do Matki Najświętszej która stoi na wężu 

jak na wysokich obcasach 
do świętego Antoniego przy którym wiszą blaszane wota 

jak meksykańskie maski 
do skrupulata który stale dmucha spowiednikowi w pompkę ucha 

do mizernego kleryka którego karmią piersią teologii 
do małżonków którzy wchodząc do kruchty pluszczą 

w kropielnicy obrączki jak złote rybki 
do kazania które się jeszcze nie rozpoczęło a już skończyło 

do tych co świąt nie przeżywają ale przeżuwają 
do moralisty który nawet w czasie adoracji chrupie kość morału 

do dzieci które się pomyliły i zaczęły recytować: 
Aniele Boży nie budź mnie niech jak najdłużej śpię 

do pięciu pań chudych i do pięciu pań grubych 
do zakochanych którzy porozkręcali swoje serca na części czułe 

do egzystencjalisty który jak rudy lis przenosi samotność 
z jednego miejsca na drugie 

do podstarzałej łzy która się suszy na konfesjonale 
do ideologa który wygląda jak strach na ludzi 

—–—————————————–——————————————–————— 

We wrześniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:  

02.09. Róża 7 p. Hildegarda Klabisch  

09.09. Róża 8 p. Gizela Zajonc  

16.09. Róża 9 p. Maria Kruk  

23.09. Róża 10 p. Rosilda Pawlik  

30.09. Róża 11 p. Krystyna Swoboda 

—–—————————————–——————————————–————— 

Minął rok pobytu w parafii. Za wszystko co złe i niespełnione oczekiwania 

PRZEPRASZAM - ks. Piotr 

Dzisiaj Uroczystość NMP Częstochowskiej. Kolekta na cele parafii. Przywitanie piel-

grzymów ok. 20:00. 

—–—————————————–——————————————–————— 

W sobotę o 16:00 nauka przedchrzcielna. 

—–—————————————–——————————————–————— 
Przyszła niedziela to XXII zwykła w roku liturgicznym. Kolekta na cele kurii i semina-

rium.  

—–—————————————–——————————————–————— 

Rozpoczęto prace przy remoncie dachu klasztoru. Za każdą pomoc, prace przy rusztowa-

niu, za składane ofiary mówimy Bóg zapłać! 

—–—————————————–——————————————–————— 

Bóg zapłać wszystkim za pielgrzymowanie na Górę św. Anny. Za każdą okazaną pomoc 

i zaangażowanie. 

—————————–——————————————–——————–———— 

Bóg zapłać za złożoną ofiarę na opał w ubiegłą niedzielę. Wyniosła: 4.174 zł 3,60 € i 30 

kun. 
—–—————————————–——————————————–————— 

Bóg zapłać za każde dobro, życzliwość, modlitwy i wykonane prace dla naszej parafii. 

Za naprawę kosiarek, dbałość o kwiaty i rabatki, za przygotowanie tuby na pielgrzymkę. 

Za przygotowanie płyt do piwnicy klasztoru sióstr i prace przy ich założeniu. Pękło serce 

dużego dzwonu. Za demontaż, założenie oraz za zorganizowanie odlewu nowego serca 

w Hucie w Ozimku składamy wszystkim podziękowania.  

—–—————————————–——————————————–————— 

Sakrament pokuty dla dzieci i młodzieży przed rozpoczynającym się nowym rokiem 

szkolnym w sobotę od 9:00 do 11:00. Skorzystajmy z tej łaski licznie. Prośba do rodziców 

o przypominanie o spowiedzi św. 

—–—————————————–——————————————–————— 
Kancelaria czynna po Mszach św. w tygodniu. 

—–—————————————–——————————————–————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny  

—–—————————————–——————————————–————— 

Dziękujemy ministrantom za ich wakacyjną służbę przy ołtarzu. 

—–—————————————–——————————————–————— 

Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Anna Gontarz, zam. Kolonowskie 

i Damian Bonk, zam. Kolonowskie (zap. III); Ewa Szłapa, zam. Osiek i Krzysztof 

Fiedler, zam. Kolonowskie (zap. III); Mariola Zmudzik, zam. Kolonowskie i Ra-

fał Wilkosz, zam. Ozimek (zap. III); Lucyna Porczyk, zam. Kolonowskie i Da-

riusz Florczyk, zam. Dobrodzień (zap. III) 
—–—————————————–——————————————–————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Irmgardzie Wiora, p. Róży 

Kowalskiej i p. Gizeli Ochman składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogo-

sławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

—–—————————————–——————————————–——–—— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Joannę Leszczyk, Annę 

Bogdoł i Anielę Smandzich oraz z ul. Żeromskiego: Małgorzatę Bakanowicz. Bóg zapłać! 

—–—————————————–——————————————–——–—— 

Gminne dożynki w Kolonowskiem 15 i 16 września 2012 roku. Szczegóły wkrótce. 

—–—————————————–——————————————–——–——— 

Matko Boża Częstochowska - módl się za nami! 

35/2012 

 


