
Porządek Nabożeństw 

od 26.05. do 02.06.2013 r. 

 

Niedziela 26.05. Najświętszej Trójcy 

  7:00 Różaniec 

  7:30 W int. naszych żyjących i ++ Matek (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 O Boże łaski, opiekę, siły, zdrowie dla ks. Joachima w pracy misyjnej 

18:00 Za + brata Piotra, ++ rodziców Łucję i Teodora, teściów Ritę i Augustyna, dziadków, dusze 

w czyśćcu cierpiące oraz ++ z pokr. 

 

Poniedziałek 27.05. 

17:30 Nabożeństwo majowe 

18:00 Za + męża Franciszka, ++ syna Henryka, rodziców Franciszka i Gertrudę, 2 siostry, 4 szwagrów, 

teściów, pokr. 

 

Wtorek  28.05. 
17:30 Nabożeństwo majowe 

18:00 Za + męża i ojca Jana, ++ rodziców Barbarę i Stanisława, Wiktorię i Karola, siostry Stefanię, Hil-

degardę, braci Wilhelma, Oswalda, bratową Elżbietę, siostrzeńca Jerzego oraz ++ pokr. i dusze 

w czyśćcu 

 

 Środa  29.05. św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, wsp. 

17:00 Za + matkę Elżbietę Kandora w r. urodzin, ++ ojca Pawła, rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga, 

siostrę Elżbietę, szwagra Rajmunda, dziadków Kandora, Krupka, Drzyzga, Zyzik 

17:30 Nabożeństwo majowe 

 

Czwartek  30.05. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

  7:00 ………………………. 

  8:30 1 W int. żyjących i ++ parafian 

 2 W int. żyjących i ++ hutników 

15:00 Nabożeństwo majowe 

 

Piątek  31.05. Święto Nawiedzenia NMP 

17:00 Różaniec za młode pokolenie 

17:30 Nabożeństwo majowe 

18:00 Za + męża i ojca Józefa w 16 r. śmierci, ++ brata Georga, rodziców z obu stron oraz pokr. 

(procesja) 

 

I Sobota  01.06. św. Justyna, męczennika, wsp. 

  8:00 Za ++ rodziców Marię i Franciszka, Martę i Franciszka, siostrę Annę, 3 szwagierki, 5 szwagrów 

oraz ++ z pokr. (procesja) 

15:00 1 O Boże bł. i opiekę Anioła Stróża oraz wst. patrona św. Jana Nepomucena dla rocznego dziecka 

Jana Franciszka Budny oraz o bł. Boże  w rodzinie 

 2 Do Bożej Op. za wst MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę, zdrowie 

z ok. 75 r. urodzin 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

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

 

Niedziela 02.06. IX zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für + Ehemann, Vater Otto, ++ Sohn Lucjan, Eltern Maria u. Teodor, Anna u. Jan, Schwester 

Krystyna, ++ Norbert u. Schwägerin, Schwager, ++ in der Verwandtschaft 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + Jerzy Pocześniok w miesiąc po śmierci 

17:15 Nabożeństwo (procesja) 

18:00 O Boże bł. i opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Weronika Urbańczyk, oraz o bł. Boże 

w rodzinie 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

22(1016) 26.05.2013 – 02.06.2013 
 

Boże Ciało 

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Ko-

ściół właściwie w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus 

rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi 

osobne święto Bożego Ciała, aby za ten dar niezwykły Chrystusowi 

w odpowiednio uroczysty sposób podziękować. Inicjatorką ustano-

wienia tego święta była św. Julianna z Cornillon (1193-1258). Kie-

dy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w po-

bliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, 

w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci 

Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień 

uroczystości Bożego Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. 

Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym 

zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. 

W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna. Jednak 

w tym samym roku biskup Robert zmarł. Wyższe duchowieństwo 

miasta za namową teologów uznało krok zmarłego ordynariusza za przedwczesny, 

a wprowadzenie święta pod taką nazwą za wysoce niewłaściwe. Co więcej, omalże nie 

oskarżono św. Julianny o herezję. Karnie została przeniesiona z klasztoru w Mont Cornil-

lon na prowincję. Na interwencję archidiakona katedry w Liege, Jakuba, kardynał Hugo 

po ponownym zbadaniu sprawy zatwierdził jednak święto. W roku 1251 ponownie archi-

diakon Jakub poprowadził więc ulicami Liege procesję eucharystyczną. Pan Jezus hojnie 

wynagrodził za to gorliwego kapłana. Syn szewca z Troyes (Szampania) został wkrótce 

biskupem w Verdun, patriarchą Jerozolimy i ostatecznie papieżem. Panował jako Urban 

IV. On to w roku 1264 wprowadził do Rzymu uroczystość Bożego Ciała. Papież Klemens 

V odnowił święto, które po śmierci Urbana zaczęło zanikać. Papież Jan XXII zatwierdził 

je na cały Kościół. Od czasu papieża Urbana VI uroczystość Bożego Ciała należy do 

głównych świąt w roku liturgicznym Kościoła. Pierwsza wzmianka o procesji w to święto 

pochodzi z Kolonii z roku 1277. Po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała na terenie Pol-

ski spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i we Wrocławiu. Od wieku XVI wprowa-

dzono z Niemiec zwyczaj śpiewania czterech Ewangelii przy czterech ołtarzach. 

SENTENCJA TYGODNIA: Z książki „Niepokonani”: Czy będziesz dziecko kiedyś cho-

dzić? Ależ oczywiście, że tak! Będę chodzić w niebie. Aniołowie też nie chodzą po ziemi, 

a są szczęśliwi”. 



PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 

Aby przeważała wśród ludów kultura dialogu, słuchania 

i wzajemnego poszanowania. 

 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 

Aby tam gdzie wpływ sekularyzacji jest silniejszy, wspólnoty potrafiły 

skutecznie prowadzić nową ewangelizację. 

–————–——————–—————–—————————––– 

W czerwcu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

  02.06. Róża 3 p. Inga Muc 

  09.06. Róża 4 p. Hildegarda Czupała 

  16.06. Róża 5 p. Elfryda Fleger 

  23.06. Róża 6 p. Maria Baron 

  30.06. Róża 7 p. Hildegarda Klabisch 

–————–——————–—————–—————————––– 

Wydarzenia: 

Lednica: zbiórka o 24:00 z piątku na sobotę, w salce parafii NSPJ w Zawadzkiem, 

powrót nad ranem w niedzielę. 

—–————–————— 

Caritas Parafialny organizuje w dniu 25 i 26. 06. wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej 

(Duszniki Zdrój, Wambierzyce, Polanica Zdrój). Odpłatność 140 złotych. Zapisy 

u p. Piaszczyńskiej lub p. Marii Styra w kiosku (szczegóły w gablotce). 

—–————–————— 

Wyjazd do Medjugorie i Riwierę Makarską 03-12.09. Koszt 250 euro i 600 zł. 

(Zapisy w kancelarii parafialnej i zakrystii). 

—–————–————— 

Wyjazd na Koncert Uwielbienia do Opola w dniu Bożego Ciała (30.05) o godzinie 

17:40 z parkingu. Zapisy do 26.05. w zakrystii. Koszt 15 zł. 

—–————–————— 

Pielgrzymka Mniejszości na Górę św. Anny odbędzie się 02 czerwca (szczegóły 

w gablotce). 

—–————–————— 

Parafialny Odpust ku czci NSM będzie 9 czerwca. Suma, na którą ZAPRASZA-

MY, będzie o godzinie 11:00. Gościem będzie o. Mirosław Lipowicz, redemptory-

sta, egzorcysta diecezji krakowskiej. 

—–————–————— 

Wyjazd na pielgrzymkę na Górę św. Anny w dniu modlitw osób chorych i star-

szych, 13.06. o godzinie 8:15. Zapisy (8 osób) w zakrystii. Koszt 10 zł. 

—–————–——————–—————–—————————–– 

Na wesoło: 

Rozmawiają trzej chłopcy: Mój wujek jest prałatem i tytułuje się go przewielenym. 

A mój jest biskupem i każdy zwraca się do niego: ekscelencjo. A mój kuzyn, chwali 

się trzeci, waży 130 kg i każdy kto go zobaczy woła „O Boże!”. 

Dziś Uroczystość Trójcy Świętej. Kolekta na zakup opału (1). O 15:00 w zameczku w Zawadz-

kiem, Rodzina Kolpinga zaprasza na Majówkę. Nabożeństwo majowe i spotkanie przy kołaczu, 

kawie i grillu. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

We wtorek o godz. 17:00 próba dzieci sypiących kwiaty na Boże Ciało. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

W środę o 17:00 Msza szkolna, po Nabożeństwo majowe. Od 16:00 do 17:00 okazja do spowiedzi 

św. Po nabożeństwie majowym prośba do młodzieży i dzieci o pomoc w robieniu dywanów kwia-

towych na placu kościelnym. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Procesja wyruszy po Mszy św. o godz. 8:30. Msze 

w tym dniu, w języku polskim, o 7:00 i 8:30, nie będzie Mszy o 18:00. O 15:00 nabożeństwo ma-

jowe, przy grocie fatimskiej. Po nabożeństwie zapraszam do ogrodów parafii ministrantów, ma-

rianki i scholę na ognisko i grill. Prośba o przyozdobienie domów na terenie całej parafii. Kolekta 

na cele parafii. Od piątku Oktawa Bożego Ciała. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

W piątek o 17:30 ostatnie Nabożeństwo majowe. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

W sobotę o 19:15 do ogrodów zapraszam na ognisko i grill, młodzież, która w tym roku przystąpi-

ła do sakramentu Bierzmowania. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

Przyszła niedziela to IX zwykła. Kolekta na kurię i seminarium. Przed kościołem zbiórka do pu-

szek na budowę świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Odpust w parafii NSPJ w Zawadzkiem. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

Prośba do postawienie ołtarzy na Boże Ciało do parafian mieszkających na następujących ulicach: 

 1. Leśna (od Opolskiej do końca)      2. 1 Maja (od Colonny do Długiej), 

 3. Topolowa, Czerwionki (od 22 do torów i 41)  4. Haraszowskie od 20 i 49  

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Monika Radomska, zam. Trzebielno i Błażej 

Czupalla, zam. Kolonowskie (zap. III); Anna Dreja, zam. Kolonowskie i Marcin Bednorz, 

zam. Staniszcze Małe (zap. I). 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy, wykonane prace. Za wczorajszą akcję zbiórki złomu. Wszystkim 

za przygotowanie sakramentu Bierzmowania. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość (dodatkiem film o ks. Bosko). W kancelarii i zakrystii 

jest książka o Camino ks. Piotra Bekierza (15zł). „Niepokonani” (24 zł) autorem jest znany dzien-

nikarz Krzysztof Ziemiec, bohaterami osoby których życie doświadczyło i z tego doświadczenia 

wyszli mocniejsi. „Jezuita, papież Franciszek” wywiad z obecnym papieżem. Film DVD „Droga 

życia” (24 zł), mówiący o Camino, pielgrzymce do grobu św. Jakuba. Biblia. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

Zostały zakupione i zamontowane, nowe meble kuchenne na naszej plebanii. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Ewaldowi Fuchs, p. Józefowi Ochman, 

p. Krystynie Mocny, p. Annie Danisz, p. Małgorzacie Rentchen i p. Franciszkowi Konieczko 

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

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Chabrów: Krystynę Spałek, Joannę Spałek, 

Teresę Nowicką i Ewelinę Drzymała. Bóg zapłać! 

 

Witam Cię witam, Przenajświętsze Ciało! 

22/2013 


