
Porządek Nabożeństw 

od 05.10. do 12.10.2014 r. 

 

Niedziela 05.10. XXVII Zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Do Bożego Miłosierdzia za wst MBNP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze łaski, Boże bł. 

i zdrowie z ok rocznicy ślubu i urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Bożej Op. przez wst NSM o Boże bł. i zdrowie dla Franciszka Burda z ok. 60 r. urodzin oraz  

o Boże bł. w rodzinie i w rodzinach dzieci 

17:15 Różaniec 

18:00 Za + Wernera oraz o Boże bł. w rodzinie 

 

Poniedziałek 06.10. 

17:15 Różaniec 

18:00 Za ++ rodziców Julię i Józefa, ich ++ rodziców i rodzeństwo, szwagra Józefa, zięcia Bernarda oraz 

++ z pokr. 

 

Wtorek 07.10. NMP Różańcowej 

17:15 Różaniec 

18:00 1. W int członków Róż różańcowych 

 2. W int. ks. proboszcza Piotra 

 

Środa 08.10. 

17:00 Do MB Różańcowej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie w pewnej 

int. 

17:30 Różaniec 

 

Czwartek 09.10. bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, wsp. 

  9:00 W int osób starszych, chorych, samotnych 

17:15 Różaniec i koronka 

18:00 Za + męża i ojca Ewalda, ++ rodziców, teściów, brata, szwagrów, ich synów i + Józefa 

 

Piątek 10.10. 

17:15 Różaniec 

18:00 Za ++ rodziców Jana i Gertrudę Wojsa w r. śmierci, ciocię Marię, Jana Ziaja, Emanuela i Gertrudę 

Lebioda, 3 siostry, 2 braci, szwagierkę Krystynę, siostrzenicę Annę, bratanka Norberta, ++ z pokr. 

 

Sobota 11.10. 

  8:00 Za + brata Jerzego Wodarczyk, ++ ojca Jerzego, szwagra Józefa Lenzke, ++ z pokr. Wodarczyk  

i Strancich 

—–—————————————–—–———————————— 

17:15 Nabożeństwo Różańcowe 

18:00 O Boże bł. i opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Piotr Kamil Prause o Boże bł. w rodzinie 

 

Niedziela 12.10. XXVIII Zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 ………………………………... 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Stefana w 20 r. śmierci 

17:15 Różaniec 

18:00 Do Bożej Op. i MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie z ok.  

65 r. urodzin Jadwigi oraz o opiekę Duch św. w rodzinach synów 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

40(1087) 05.10.– 12.10.2014 
 

Winnica 

„Gospodarz winnicy posłał do rolników swego 

syna, tak sobie myśląc: „Uszanują mojego syna”. 

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: 

„To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posią-

dziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzu-

cili z winnicy i zabili”. Człowiek, który pozbył się 

Boga i nie oczekuje od Niego zbawienia, wierzy, że 

wolno mu robić wszystko, na co ma ochotę, że może 

stać się jedynym odniesieniem dla siebie i dla swego 

działania. Czy jednak, kiedy człowiek usuwa Boga  

z własnego horyzontu i myśli, że On „umarł”, jest na-

prawdę szczęśliwszy? Czy rzeczywiście staje się bar-

dziej wolny? Czy kiedy ludzie ogłaszają się absolutny-

mi panami samych siebie i jedynymi władcami stwo-

rzenia, mogą zbudować społeczeństwo, w którym  

panują wolność, sprawiedliwość i pokój? Czy nie dzie-

je się raczej tak — o czym mówią obszernie codzienne 

doniesienia — że szerzą się samowola władzy, ego-

istyczne interesy, niesprawiedliwość, wyzysk i prze-

moc we wszelkiej postaci? Prowadzi to w ostateczno-

ści do tego, że człowiek staje się jeszcze bardziej  

samotny, a społeczeństwo bardziej podzielone i zagubione. Ale w słowach Jezusa zawarta 

jest obietnica: winnica nie zostanie zniszczona. Właściciel pozostawia wprawdzie nie-

wiernych rolników własnemu losowi, on sam nie wypiera się swojej winnicy, powierza ją 

innym, wiernym sługom. To oznacza, że jeżeli w pewnych regionach wiara słabnie,  

a nawet zanika, to gdzie indziej zawsze będą narody gotowe ją przyjąć. Dlatego Jezus, 

przytaczając słowa Psalmu 118: „Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem 

węgielnym”, zapewnia że Jego śmierć nie oznacza przegranej Boga. Po śmierci nie pozo-

stanie w grobie, a to co wydawać by się mogło całkowitą klęską, stanie się początkiem 

ostatecznego zwycięstwa. 

Sentencja tygodnia. Helen Exley: Dziękuję wszystkim, którzy są zawsze o dziesięć pro-

cent życzliwsi, niż powinni. To dzięki nim ten świat funkcjonuje. 



W naszej Bibliotece można wypożyczać książki ale też filmy DVD. Książki zawsze 

po niedzielnej Mszy o 10:00 w bibliotece. Natomiast filmy po Mszy o 10:00, ale też  

w kancelarii po Mszy w sobotę o 18:00 i w niedzielę po mszy o 7:30. 

Oto tytuły filmów, które można wypożyczać: 

1. Droga życia 2. Historia św. Antoniego 3. Wielka cisza 4. Ludzie Boga 5. Passion  

6. Karol papież, który pozostał człowiekiem 7. Skazani na Shawshenk 8. Rasmus  

i włóczęga 9. 20.000 mil podmorskiej żeglugi 10. List w butelce 11. Życie jest piękne  

12. Ja Jestem 13. Brat przyjaciel papieża 14. Matka 24 h. 15. Jak powstało Pismo św. 

16. Józef z Nazaretu 17. Apokalipsa św. Jana 18. Historia św. Franciszka 19. Faustyna 

20. Historia ukryta w czekoladzie 21. Przed sklepem jubilera 22. Brat naszego Boga  

23. Ojciec miłosierdzia 24. Jezus 25. Fatima 26. św. Jan Bosko 27. Cud w Kostaryce  

28. Ojciec Pio 29. Bakhita 30. Historia św. Rity 31. Dzieci z Bullerbyn  

32. Biblia dla dzieci 33 i 34 Choć goni nas czas / Marzyciel 35. Brat papieża  

36. Purpura i czerń 37. bł. Matka Teresa 39. Siostra Pascalina 40. Jan XXIII  

41. św. Maria Magdalena 42. Judasz z Kariotu 43. św. Tomasz Apostoł 44. Dawid 

król Izraela 45. Mądry król Salomon 46. Śluby. bł. Anny Emmerick 47. św. Jan Bosko  

48. bł. Jan Duns Szkot 49. Apostoł Piotr i ostatnia wieczerza 50. Celestyn V  

51. Tajemnica św. Charbala 52. Abraham 53. Jabłka Adama 54. Największy z cudów 

55. Jan Paweł I 56. MB z Guadalupe 57. św. Rita 58. Lourdes 59. Prorok Jeremiasz  

60. Barabasz 61. Księga Rut 62. św. Klara i św. Franciszek 63. Samson i Dalila  

64. Bella 65. Królowa Estera 66. św. Paweł z Tarsu 67. Mojżesz  

68. św. Joanna Darc 69. św. Barbara z Nikomedii 70. Genesis, księga Rodzaju  

71. Całun, tajemnice płótna z Turynu 72. Historia św. Rity 73. Kto nigdy nie żył  

74. Niebo istnieje naprawdę 

————————–——————–—————————————————— 

Opowiadanie 

Dwaj badacze z pewnego towarzystwa geograficznego którzy przemierzali niezbadaną 

dżunglę, natknęli się na zaskakujący widok. Rząd potężnych drzew zakrywał wspania-

ły ogród. Był doskonale zaplanowany, z alejkami, klombami kwiatów, schodami, fon-

tannami i drzewami obsypanymi owocami. Całość w doskonałym porządku. Zauro-

czeni obaj badacze zaczęli szukać ogrodnika. Ale w urzekającym ogrodzie nie było 

ani śladu ogrodnika! Przeszukali wszystko i dokładnie przejrzeli ogród, od środka i na 

zewnątrz. Żadnego ogrodnika! - Musi być jakiś niewidzialny ogrodnik! - uznał pierw-

szy z nich i aby tego dowieść, odwołał się do ogrodzenia, psów, elektrycznych puła-

pek. Nic z tego. - Ogrodnik nie reaguje na wstrząsy elektryczne, bez przeszkód prze-

chodzi przez ogrodzenia, a psy nie są w stanie wyczuć zapachu - stwierdził. Drugi był 

agnostykiem. Nie widział żadnej różnicy między ogrodnikiem niewidzialnym  

i w wiecznej ucieczce, a takim ogrodnikiem, którego wcale nie było. - Ostatecznie 

ogród mógł się sam ukształtować! Obaj jednak byli niezadowoleni i pełni wątpliwości. 

Później nadeszła grupa prostych ludzi. Przeszli ogrodowymi alejkami pełni zdumienia 

w oczach i w sercach, i świętowali chwilę, kiedy to w dżungli znaleźli porządek i ład! 

Zredagowali zalecenia, które zobowiązały do troski o ogród. Uznali, że porządek  

w ogrodzie i w nich samych jest taki sam: oba zestrajały się niczym melodia z akom-

paniamentem; oba były częścią symfonii życia. Na koniec ci ludzie opowiedzieli  

historię pewnego Ogrodnika, który wszystko stworzył i który powierzył im ogród. 

Dzisiaj kolekta na cele kurii, seminarium i diecezji. Różaniec o 17:15. 

————————–——————————————————————— 

We wtorek NMP Różańcowej. O 18:00 Msza św. w int członków Róż różańco-

wych. 

————————–——————————————————————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy Różaniec. O 16:15 spotkanie dzieci  

I komunijnych. 

————————–——————————————————————— 

W czwartek o godz. 9:00 Msza św. w int. osób chorych, starszych, samotnych. Po 

Mszy nasz Caritas zaprasza na spotkanie do salki. 

————————–——————————————————————— 

W piątek o 18:45 spotkanie kandydatów do bierzmowania (3 klasa gimnazjum). 

————————–——————————————————————— 

W sobotę o 9:00 spotkanie kandydatów na ministranta. O 16:30 Nauka przed 

chrzcielna. 

————————–——————————————————————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. Będziemy przeżywali XIV Dzień Pa-

pieski pod hasłem „Świętymi bądźcie”. Po Mszach przed kościołem zbiórka na 

Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. O 17:15 Różaniec w intencji naszej młodzie-

ży, prowadzony przez kandydatów do Bierzmowania. 

————————–——————————————————————— 

Bóg zapłać za każde dobro, każdą modlitwę, wykonane prace. 

————————–——————————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Pico, Weite Welt, Stadt Gottes, kalendarze na 2015 

rok (cena 2 i 5 zł.) oraz film „Niebo istnieje naprawdę (cena 23 zł.), Droga do nie-

ba 

————————–——————————————————————— 

Do przedsionka kościoła można cały czas przynosić nakrętki plastykowe jako po-

moc dla chorych dzieci. 

————————–——————————————————————— 

Biblioteka, Centrum Kultury i Rada Rodziców PSP, organizują Festyn Ekologicz-

ny, połączony z pchlim targiem i zbiórką pieniędzy na leczenie  dzieci naszej gmi-

ny. Zapraszamy osoby, chcące wystawić swoje stoiska. Info tel. 77 4611140 wew. 

51. 

Niedziela 12.10.2015 rok godzina 14:00. Hala Targowa. 

————————–——————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Emilowi Dylla i p. Jano-

wi Kluba składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

————————–——————————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. 1 Maja: Kornelię Nadzielską, 

Irenę Dudarewicz, Justynę Maciejak i Krystynę Spałek. Bóg zapłać! 

 

Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe! 

40/2014 


