
Porządek Nabożeństw 

od 02.06. do 09.06.2013 r. 

 

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 + Jerzego 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 

 
Poniedziałek 03.06. św. Karola Lwangi i towarzyszy, wsp. 

18:00 Za + Piotra Smyk - zam. od sąsiadów 

 

Wtorek  04.06. 
18:00 Za + Jerzego Pocześniok - zam. od sąsiadów 

 

 Środa  05.06. św. Bonifacego, biskupa i męczennika, wsp. 

17:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Waltra Sprancel, ich rodziców i rodzeństwo z obu stron,  

++ rodziców Martę i Emanuela Ziaja oraz ++ z pokr. 

 

I Czwartek  06.06. 
13:00 O bl. Boże dla uczestników zjazdu Absolwentów miejscowej szk. podst. oraz o szczęście 

wieczne dla ++ wych., nauczycieli, Koleżanek i Kolegów 

17:00 Godzina święta 

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

i Franciszka, męża Karola oraz ++ z rodz. Pawlik i Gawlik 

 
Piątek  07.06. Uroczystość NSPJ 

  7:00 Für Kranke u. Leidende aus unserer Pfarrgemeinde 

17:30 Różaniec za młodych 

18:00 1. Za ++ rodziców Martę i Jana, Krystynę i Wilhelma, braci Józefa i Franciszka oraz  

++ z pokr. 

 2. Za + Jerzego Pocześniok - zam. od mieszkańców Steblowa 

 

Sobota  08.06. Wspomnienie NSNMP 

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

i Franciszka Leja, synową Beatę Leja, brata Gerharda Steinert, siostrę Reginę, Pawła 

Bronek, Teodora Kosytorz, Elżbietę i Pawła Leja, dziadków Leja, Steinert i Drzymała 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Do Op. Bożej przez wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosła-

wieństwo z ok. 5r. Ślubu Mireli i Andrzeja 

 

Niedziela 09.06. Odpust 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für + Mutter Anna Rok anlässlich des Geburtstages 

10:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

11:00 Za ++ i żyjących parafian 

15:00 Nieszpory 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Refleksja: 

Czerwiec to miesiąc poświęcony 

czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Kult Serca Jezusowego wywodzi się  

z czasów średniowiecza; początkowo 

miał charakter prywatny, z czasem 

ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. 

Od XVII wieku nabożeństwo do Serca 

Pana Jezusa staje się własnością ogółu 

wiernych i całego Kościoła. Przyczyniła 

się do tego m.in. św. Małgorzata Maria 

Alacoque pod wpływem nakazów, jakie 

otrzymała od samego Chrystusa, który 

chciał się jej pośrednictwem posłużyć. Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obiet-

nic, dotyczących czcicieli Jego Serca: Dam im łaski, potrzebne w ich stanie. Ustalę pokój w ich 

rodzinach. Będę ich pocieszał w utrapieniach. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie  

w godzinę śmierci. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. Grzesznicy znajdą w mym Sercu 

źródło i ocean miłosierdzia. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. Dusze gorliwe prędko dojdą do 

doskonałości. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony. Osoby, 

które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim. Dam kapła-

nom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego 

przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć 

miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej 

niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzi-

nie życia. 

Pierwszym z papieży, który zatwierdził nabożeństwo do Serca Pana Jezusa a także święto dla 

niektórych diecezji i zakonów był Klemens XIII. Uczynił to w roku 1765 - a więc prawie w sto lat 

po wspomnianych objawieniach. Papież Pius IX w roku 1856 rozszerzył święto Serca Pana Jezusa 

na cały Kościół. Leon XIII 31 grudnia 1899 roku oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół  

i rodzaj ludzki. 

Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. Chce 

także rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo. Nadto sam 

Chrystus nadał temu nabożeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na 

grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, 

którzy najwięcej ranią Boże Serce.  

 

SENTENCJA TYGODNIA: Zamiast chcieć wchodzić na wyższy stopień cnoty, dołóżmy sił, aby 

stać się doskonałymi w tym, czego Bóg od nas chce. Św. Ignacy  



Opowiadanie: 

Niemiecki poeta Reiner Maria Rilke mieszkał przez pewien czas w Paryżu. 

Aby dojść na uniwersytet, codziennie przechodził w towarzystwie swej 

francuskiej przyjaciółki bardzo ruchliwą ulicą. Na rogu tej ulicy mijali  

żebraczkę proszącą przechodniów o jałmużnę. Kobieta zawsze siedziała  

w tym samym miejscu, nieruchomo jak posąg, z wyciągniętą ręką i oczami 

wbitymi w ziemię. Rilke nigdy jej nic nie dawał, podczas gdy jego przyja-

ciółka czasem wrzucała jakąś monetę. Pewnego dnia zdziwiona młoda 

Francuzka zapytała poetę: 

– Dlaczego nigdy nic nie dajesz tej biedaczce?  

– Powinniśmy podarować coś jej sercu, a nie jej dłoniom – odparł. 

Następnego dnia Rilke przyniósł przepiękną, zaledwie rozkwitłą różę,  

włożył ją w ręce żebraczki i chciał pospiesznie odejść. Wtedy zdarzyło się 

coś nieoczekiwanego: żebraczka podniosła oczy, popatrzyła na poetę,  

podniosła się z ziemi, ujęła jego dłoń i ucałowała ją. Potem odeszła, przyci-

skając do piersi różę. Przez cały tydzień nikt jej nie widział. Lecz po ośmiu 

dniach znowu powróciła na swoje miejsce. Cicha i nieruchoma jak zwykle. 

– Ciekawa jestem, z czego żyła przez te wszystkie dni? – spytała młoda 

przyjaciółka poety. 

– Żyła różą – odparł Rilke. 
—–————–——————–—————–—————————–––——–——————— 

Katechizm w pytaniach i odpowiedziach 

 

Kiedy popełnia się grzech śmiertelny? 

Grzech śmiertelny jest ten, który jednocześnie dotyczy materii poważnej  

i został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą. Taki grzech 

pociąga za sobą utratę miłości i pozbawienie łaski uświęcającej, powoduje 

wieczną śmierć w piekle, jeśli za niego nie żałujemy. W sposób zwyczajny 

zostaje nam odpuszczony przez sakramenty chrztu, pokuty i pojednania. 

 

Kiedy popełnia się grzech powszedni? 

Grzech powszedni, który istotnie różni się od grzechu śmiertelnego, jest 

popełniany wtedy, gdy dotyczy materii lekkiej lub dotyczy materii ciężkiej, 

lecz bez pełnego poznania albo całkowitej zgody. Taki grzech nie zrywa 

naszego przymierza z Bogiem, ale osłabia miłość; wyraża nieuporządkowa-

ne przywiązanie do dóbr stworzonych; utrudnia postęp duszy w zdobywa-

niu cnót i w praktykowaniu dobra moralnego; zasługuje na kary doczesne.  

Dzisiaj IX niedziela zwykła. Kolekta na kurię i seminarium. Przed kościołem zbiórka do puszek na 

budowę świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Odpust w parafii NSPJ w Zawadzkiem. O 17:15 

Nabożeństwo z procesją. 

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

Do czwartku Oktawa Bożego Ciała. 

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

W środę Msza św. szkolna o 17:00. 

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

I czwartek miesiąca. Godzina święta o 17:00. 

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

I piątek miesiąca o 7:00 Msza św. z modlitwą do NSPJ. Od 8:00 odwiedziny chorych w domach.  

W sobotę od 9:00 na ulicach Kościuszki, Haraszowskie i Pluderska,  

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

Przyszła niedziela to w naszej parafii odpust ku czci NSM. Suma odpustowa o 11:00 sprawowana przez 

o. Mirosława Lipowicza. Nieszpory o 15:00. Nie będzie Mszy o 18:00. Kolekta na cele parafii. Po 

Mszach św. będzie stoisko z książkami i filmami religijnymi. ZAPRASZAMY szczególnie do licznego 

udziału na sumie i procesji. 

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

Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Anna Dreja, zam. Kolonowskie i Marcin Bednorz, 

zam. Staniszcze Małe (zap. II). 

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

Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy, wykonane prace. Szczególnie za przygotowanie Uroczystości Bożego 

Ciała. Kolekta złożona na opał wyniosła 3 540 zł + 25€ , dochód ze zbiórki złomu wyniósł: 900 zł  

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

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). 

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

Niestety wyjazd do Medjugorie i Riwierę Makarską zostaje odwołany. Wpłacone pieniądze można 

odebrać u ks. Piotra. Chętni, którzy pragną wyjechać polecam biura podróży Ludwik lub Halina, które 

organizują w te miejsca wyjazdy. 

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

Wyjazd na Koncert Uwielbienia do Opola w dniu Bożego Ciała o godzinie 17:40 z parkingu. 

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

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

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

Wyjazd na pielgrzymkę na Górę św. Anny w dniu modlitw osób chorych i starszych, 13.06. o godzinie 

8:15. Zapisy (8 osób) w zakrystii. Koszt 10 zł. 

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

We wtorek 04.06. o godzinie 19:00 ZAPRASZAMY do naszej chaty – muzeum. Będzie miało miejsce 

uroczyste otwarcie wystawy obrazów i rzeźb pt. „Zaduma nad przemijaniem”. Autorem prac jest pan 

Andrzej Panek z Rudy Śl. (przyjaciel ks. Piotra). 

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

++ Odbył się pogrzeb śp. Matyldy Schnabel, l.81. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! ++  

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

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Małgorzacie Gerlich, p. Rudolfowi Dombek 

i p. Janowi Gomoluch składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na 

dalsze lata!!! 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Różana: Bożenę Konieczko, Justynę Czupała, Iwonę 

Cierpich oraz Łucję Antoniewicz. Bóg zapłać! 

 

Błogosławionej Oktawy Bożego Ciała ! 
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