
Porządek Nabożeństw 

od 27.04. do 04.05.2014 r. 

 

Niedziela 27.04. Miłosierdzia Bożego 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Józefa Musiał - zam. od rodziny Kosieniów 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Maryi 

10:00 Za + żonę Annę 

18:00 Za + męża Erharda Mocny w 20 r. śmierci oraz ++ pokr. 

20:00 Nabożeństwo 

 

Poniedziałek 28.04. Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika 

  7:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie z ok. 80 r. urodzin,  

o Boże bł. dla całej rodziny 

18:00 Za + Joachima Konieczko w miesiąc po śmierci 

 

Wtorek 29.04. św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła 

18:00 Za + ojca w r. urodzin 

 

Środa  30.04. 

17:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie w int. rodzin Ziaja, Tarara, 

Sprncel 

 

I Czwartek  01.05. 

17:00 Godzina św. i majowe 

18:00 Za + ojca Jerzego Pocześniok w1 r. śmierci 

 

I Piątek  02.03. 

  7:00 Für die Kranken u. Leidenden aus unsererPfargemeinde 

18:00 1 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z prośbą o pomyślny przebieg operacji i powrót do zdro-

wia w pewnej int. 

 2 Za + matkę Katarzynę z ok. urodzin, ++ poległego ojca Piotra, męża Tadeusza, ++ z rodzin 

Schatton, Szydłowski, Bartodziej, Muc i Klein 

 3 Za + Hildegardę Głąbik w miesiąc po śmierci 

 

I Sobota  03.05. Uroczystość NMP Królowej 

  8:00 Do Bożej Op. za wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie  

w rodzinie Anny i Jana 

10:00 Za + męża i ojca oraz ++ rodziców z obu stron 

15:00 chrzest Antoni Florian Grabowski 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + męża, ojca i dziadka Ericha w 3 r. śmierci oraz ++ z pokr. 

 

Niedziela 04.05. III Wielkanocna 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für + Vater Wilhelm zum Todestag u. Geburstag, ++ Mütter Gertruda u. Maria, Tante Anna, 

Onkel Józef, + Bernard, alle ++ in der Verwandtschaft 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Maryi 

10:00 W int. dzieci I komunijnych, rodziców i rodzin 

15:00 Nabożeństwo majowe i dziękczynne 

18:00 Za + męża i ojca Henryka Dyla, ++ rodziców oraz  ++ z pokr. i dusze w czyśćcu 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Niedziela Bożego Miłosierdzia 

 

Panie Jezu! Cóż w takim dniu napisać, rzec. Jezu ufam Tobie! 

W życiu człowiek przeżywa różne chwile. Wzloty – Upadki. 

Radości – Smutki. Miłość – Nienawiść. Uśmiech – Łzy. Dni 

piękne i wzniosłe. Dni smutne i dołujące. Panie Jezu dziś 

Piękny Dzień. Dziękujemy. Patrzę na obraz Miłosierdzia  

i promienie miłości. Twej miłości do każdego człowieka, każ-

dego z Nas. Jam niegodny. Tyle razy upadam. Zapieram się. 

A Ty nieustannie patrzysz z miłością. Kochasz. Siostra Fau-

styna za życia nie mająca nic, a tak bogata. Mocarz. Za tylo-

ma sprawami gonimy, tyle chcemy mieć. Im człowiek mniej 

ma, tym jest bogatszy. Piękny Dzień. Uśmiecha się święty 

Jan XXIII. Papież uśmiechu i dobroci. Patrzy na nas z wycią-

gniętymi ramionami święty Jan Paweł II. Kochał każdego 

człowieka. Nie abstrakcyjnie, ale konkretnie. Sam nie miał 

nawet portfela a był tak bogaty. Miał miliony. Miliony kocha-

jących ludzi. Klękamy i wołamy: Jezu ufam Tobie. Klękamy 

i wołamy: Święty Janie XXIII – módl się za nami. Klękamy  

i wołamy: Święty Janie Pawle II – módl się za nami. 

Dziś w naszej gazetce, 4 część (ostatnia) dodatku, refleksji  

o Janie Pawle II. Na drugiej stronie gazetki fragment wywia-

du przeprowadzonego przez Karolinę, z Dominikiem, oboje 

są uczniami 3 klasy gimnazjum. 

 

SENTENCJA TYGODNIA: Jezus do siostry Faustyny: Iskra 

Bożego Miłosierdzia, rozleje się na cały świat. 



Powiedz mi  proszę jakie jest Twoje motto życiowe? 

Św. Augustyn powiedział jedno proste zdanie: „Jeśli Pan Bóg będzie w twoim życiu na 

pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie na właściwym miejscu”. To wydaje się  bardzo 

proste, ale tak naprawdę to jest bardzo trudne do zrealizowania. Myślę, że nie zawsze umiem 

się tego trzymać i żyć wg tej z pozoru prostej zasady. Myślę, że od tego trzeba zacząć, choć 

staram się, nie zawsze udaje mi się to osiągnąć. Nie jest łatwo mieć zawsze taki Boży punkt 

widzenia, ale jeśli mi się to uda, to wszystko pójdzie dobrze. 

Przyznam Ci się, że czasem gdy mam zły humor, czy jakieś trudności, wspominam zawsze 

Twoje niesamowite poczucie humoru i optymizm. Poniekąd już na to odpowiedziałeś, ale 

jednak dopytam skąd czerpiesz siłę i taką wewnętrzną radość? 

Bardzo mi pochlebia co powiedziałaś, dziękuję ci. Podbudowało mnie to. Ale odpowiem na 

Twoje pytanie. Ta siłę daje mi Pan Bóg. Ja tej siły sam nie jestem w stanie sobie wypraco-

wać. Mam czasem dosyć, że mnie coś boli, że oni - koledzy czy koleżanki gdzieś idą, a ja 

nie, bo nie mogę. I wtedy czerpię tę siłę z modlitwy. Choć nie zawsze jest taka jak być po-

winna. Dają mi tą siłę inni, czy przez dobre słowo, czy kiedy zwyczajnie poklepią po ramie-

niu, jak mój tata, czy po prostu pogłaszczą po głowie. Ja czuję przez te malutkie, zwyczajne 

gesty, nawet nie przez wielkie słowa, czuje, że łatwiej mi żyć. Czerpię siłę z innych ludzi,  

z mojej rodziny. Nie wiem co bym zrobił bez rodziny, bez której, nie wyobrażam sobie na-

wet jak wyglądało by moje życie. Czułbym się źle i samotnie. Oni robią dla mnie tak wiele, 

każde z nich daje mi co innego i inaczej, ale każde z nich daje mi wszystko co może mi dać  

i jak potrafi. Myślę, że najlepszy sposób, w jaki  im mogę podziękować, to wykorzystać jak 

najlepiej wszystko to, co mi dają. Jeśli mógłbym w tym miejscu im podziękować, to bardzo 

chciałbym to teraz uczynić. Kiedy w pewnych momentach słabości krzyczę, że już nie daję 

rady, że nie chcę od nich pomocy, że nie chcę aby ode mnie wymagali, dla mojego dobra 

przecież, to teraz proszę by tak robili dalej. Niech wymagają, bo tylko drobnymi kroczkami, 

z najmniejszych rzeczy może być ta największa. Dziękuję im bardzo za to wszystko. 

… widzisz, a nam młodym często zarzuca się brak wrażliwości i takie trochę życie na skróty. 

Ta rozmowa, jak i Twoja twórczość, jak sadzę jest najlepszym dowodem na to, że jest ina-

czej. Pozwolisz, że zapytam Cię jeszcze o Twoje marzenia? 

Najbliższym marzeniem jest pojechać do Lizbony na finał Ligi Mistrzów. Bardzo bym 

chciał, żeby mi się to udało. Komuś może się to wydawać takie proste, w moim wypadku 

jest inaczej. Dlatego marzę. A drugim takim, które mam w sercu przez całe moje życie, to 

jest żeby być sprawnym. Ale sam sobie tego zdrowia w stu procentach nie przywrócę. Dlate-

go staram się, przy pomocy innych zrobić wszystko co mogę, żeby z czystym sumieniem 

powiedzieć kiedyś: Zrobiłem co mogłem. I nawet jeśli nie wszystko się uda, powiem: Hallo -

próbowałem najlepiej jak mogłem. Reszta zależy tam od Góry. Inne marzenie, to jak wspo-

minałem wydać kolejną książkę, wydać dużo książek, takich, po które ludzie chętnie będą 

sięgać. Kolejne to zostać komentatorem sportowym - i tu marzenie poboczne- aby ludzie nie 

wyłączali fonii, jak będą mnie słyszeć (śmiech). A marzenie marzeń, które nie wiem czy 

kiedykolwiek uda mi się spełnić, to żeby pójść do nieba. Zdaje sobie sprawę, że to trochę 

dziwnie brzmi, ale tak- chcę być świętym. Każdy może nim zostać , więc ja bardzo chcę. 

Chcę być, tam gdzie nic mnie już nie będzie bolało i gdzie będę miał spokój. Chce do tego 

miejsca dążyć i w nim być. Po prostu. Oj, widzę, że muszę opowiedzieć jakiś dowcip na 

koniec, bo mi się pani dziennikarka rozkleiła… 

To prawda. To właściwie mogłaby być piękna puenta naszej rozmowy, niemniej chciałabym 

Ci bardzo podziękować za to, że zechciałeś ze mną  porozmawiać. Myślę, że to pouczająca 

rozmowa, pełna głębokich refleksji  i przemyśleń. Nie myliłam się stawiając na początku 

tezę, że wszyscy moglibyśmy się od Ciebie wiele  nauczyć. Bardzo Ci dziękuję za rozmo-

wę ,Dominiku. A teraz poproszę o obiecane żarty. 

Niedziela Biała, Miłosierdzia Bożego. Msze św. (wszystkie w języku polskim) 7:30;10:00  

i 18:00. Transmisja Kanonizacji w Telewizji o godz. 10:00. O 20:00 w naszej świątyni Nabożeń-

stwo Dziękczynne oraz prośba o wstawiennictwo nowych Świętych. Kolekta na cele Caritas die-

cezji. Każdy uczestnik dzisiejszych Mszy św. otrzyma obrazek Jezu ufam Tobie z św. Janem 

Pawłem II. Niech to będzie pamiątka dnia dzisiejszego i zaproszenie do udziału  

w dzisiejszym wieczornym nabożeństwie oraz w piątkowym poświęceniu obrazu. 

—–—————————————–—–——————————————––—– 

We wtorek o 16:00 próba dzieci I komunijnych. 

—–—————————————–—–——————————————––—– 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. 

—–—————————————–—–——————————————––—– 

I czwartek miesiąca, oraz I dzień miesiąca maja. Godzina św. i Nabożeństwo majowe  

o 17:00. 

—–—————————————–—–——————————————––—– 

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

z komunią św. w domach. O 16:00 próba dzieci I komunijnych. O 18:00 Czuwanie modlitewne. 

Nabożeństwo majowe, poświęcenie obrazu, Koronka, Akt oddania parafii, Msza św. z kazaniem. 

Gościem będzie o. Mirosław - redemptorysta. 

—–—————————————–—–——————————————––—– 

W sobotę Uroczystość MB Królowej. Msze będą o 8:00 i 10:00. Wieczorem o 17:00 Nabożeń-

stwo majowe. O 18:00 Msza św. niedzielna. O 11:00 spowiedź dzieci I komunijnych. 

—–—————————————–—–——————————————––—– 

W przyszłą niedzielę o 10:00 Uroczystość I komunii św. Nabożeństwo majowe o 15:00.  

Kolekta na cele diecezjalne i seminarium. Modlitwie różańcowej przewodniczy Róża 10 p. Rosil-

dy Pawlik.  

—–—————————————–—–——————————————––—– 

Rodzice dzieci I komunijnych proszą panie z parafii oraz mamy dzieci z klasy 2 o pomoc  

w pleceniu wianków. W czwartek o godz. 9:00. 

—–—————————————–—–——————————————––—– 

Wyjazd młodzieży do Lednicy. Szczegóły w gablotce. Zapisy u ks. proboszcza. 

—–—————————————–—–——————————————––—– 

Bóg zapłać za wspólną modlitwę, ubogacenie wzajemne wiarą, za każdą wykonaną pracę  

i świąteczną służbę. Ofiary z dni świątecznych wyniosły: dar ołtarza 605 zł oraz żywność; skar-

bonki Jałmużna 203 zł.; na kościoły w Ziemi świętej 2.113 zł i 6.75€; na potrzeby klasztoru na-

szych sióstr 3.556 zł. 5 €: na wydział teologiczny 610 zł. Dziękujemy za dary ofiarowane do DPS 

w zameczku oraz chłopcom z kołatkami. 

—–—————————————–—–——————————————––—– 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. Z tyłu kościoła Modlitewnik za wstawien-

nictwem św. Jana Pawła II (9zł). 

—–—————————————–—–——————————————––—– 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Marcie Mateja, p. Ginterowi  

Koza, p. Elfrydzie Gerlich i p. Edwardowi Glueck składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

—–—————————————–—–——————————————––—– 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Pluderskiej: Justynę Kalisz, Renatę Spałek, 

Urszulę Czupała, Magdalenę Czupała. Bóg zapłać! 

—–—————————————–—–——————————————––—– 

Zapowiedzi przedślubne: Mariusz Rolik zam. Kolonowskie i Justyna Mientus zam. Ozimek 

(zap. II). 

 

Pięknego, owocnego dnia dzisiejszego i całego tygodnia! 

17/2014 


