
Porządek Nabożeństw 

od 08.06. do 15.06.2014 r. 

 

Niedziela 08.06. Zesłanie Ducha Świętego 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für ++ Mutter Anna Rock anlässlich Geburtstages, Vatter Theodor u. ++Grosseltern beiderseites 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Maryi 

10:00 Za + męża i ojca Otto, syna Lucjana, rodziców Marię i Teodora, teściów Annę i Jana, siostrę Kry-

stynę, siostrzeńca Norberta, szwagierki, szwagrów i pokr. 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 Za + Cecylię Niewergol w miesiąc po śmierci 

 

Poniedziałek 09.06. NMP Matki Kościoła, święto 

  8:00 Za + matkę Martę w r. śmierci, ++ ojca Jana, rodziców Krystynę i Wilhelma, braci Józefa i Fran-

ciszka, ++ pokr. 

18:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i błog. dar zdrowia w rodzinie 

 

Wtorek 10.06. św. Bogumiła, biskupa, wsp. 

18:00 Za ++ męża Józefa Leja w r. śmierci, rodziców Paulinę i Józefa Steinert, Paulinę i Franciszka Leja, 

synową Beatę, brata Gerharda, siostrę Reginę,  Teodora, Pawła Bronek, Elżbietę i Pawła Leja, 

dziadków Leja, Steinert, Drzymała 

 

Środa  11.06. św. Barnaby, apostoła, wsp. 

17:00 1. Za + męża, ++ rodziców, teściów, dziadków, oraz ++ pokr z obu stron 

 2. Za + Franciszkę w r. śmierci, jej + męża Emanuela, ++ pokr. z obu stron 

 

Czwartek 12.06. Jezusa Chrystusa Najwyższego Wiecznego kapłana, święto 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za + syna Mateusza Zajonc oraz ++ z pokr. 

 

Piątek  13.06. św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora, wsp. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Do Bożej Op. za wst. NSM z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 75 r. 

urodzin oraz o Boże bł. W rodzinach dzieci 

18:45  Nabożeństwo fatimskie 

 

Sobota  14.06. bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika, wsp. 

  8:00 Z podz. za dar życia oraz z prośbą o dalsze Boże bł. zdrowie, dary Ducha św. dla syna Mateusza  

z ok. 18 r. urodzin 

15:00 Do Anioła Stróża o opiekę i zdrowie dla rocznego dziecka Aurelia Kerlin, oraz o bł. Boże w rodzinie 

16:00 chrzest: Kacper Michał Sendal 

—–—————————————–—–——————————————––—– 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ rodziców Elżbietę i Antoniego z ok. urodzin, + syna Bernarda i ++ pokr. 

 

Niedziela 15.06. Najświętszej Trójcy 

  7:00 Różaniec 

  7:30 ………………………….. 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Maryi 

10:00 Do Bożej Op. za wst NMP i św. Jana Pawła II z podz. za wszelkie łaski z ok. 1 r. ślubu Moniki  

i Błażeja Czupała oraz o bł. Boże i zdrowie w rodzinie 

17:15 Nabożeństwo 

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

w rodzinie 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Zesłanie Ducha Świętego 

Mamy w sobie, w naszym sercu Ducha Świę-

tego. Możemy Go słuchać, albo nie. Jeśli 

słuchamy Ducha Świętego, to uczy On nas 

drogi mądrości, obdarowuje nas mądrością, 

pozwalającą nam postrzegać rzeczywistość 

oczyma Boga, słyszeć uszami Boga, miłować 

sercem Boga, osądzać rzeczy Bożym osą-

dem. To właśnie jest mądrość, jaką nas obda-

rza Duch Święty, a my wszyscy możemy ją 

posiadać. Trzeba tylko o nią prosić Ducha 

Świętego. Pomyślcie o mamie w domu z dziećmi: kiedy jedno z nich robi jedno, 

inne myśli o drugim, i biedna matka biega z jednego krańca w drugi z problema-

mi dzieci. A kiedy mamy się zmęczą i nakrzyczą na dzieci, czy jest to mądrość? 

Czy nakrzyczenie na dzieci jest mądrością? Co mówicie, jest to mądrość, czy nie? 

Nie! Natomiast kiedy matka bierze dziecko i delikatnie je strofuje, mówiąc: „Ale 

tego się nie robi, z tego, czy innego powodu”, i cierpliwie wyjaśnia - czy to jest 

Boża mądrość? Tak! To jest to, co nam daje w życiu daje Duch Święty. Następ-

nie, na przykład w małżeństwie małżonkowie kłócą się, a następnie nie patrzą na 

siebie, albo patrzą z twarzą wykrzywioną grymasem - czy to jest Boża mądrość? 

Nie! Natomiast jeśli powiedzą, strapienie minęło, pogódźmy się, i na nowo zgod-

nie idą naprzód: czy to jest mądrość? To właśnie jest dar mądrości. Niech przyj-

dzie on do naszych domów, wraz z dziećmi, dla nas wszystkich! Tego nie można 

się nauczyć: jest to dar Ducha Świętego. Dlatego musimy prosić Pana, aby dał 

nam Ducha Świętego i dał nam dar mądrości, mądrość Boga. Aby nas nauczył 

patrzeć oczyma Boga, odczuwać sercem Boga, mówić słowami Boga. W ten spo-

sób, z tą mądrością idziemy do przodu, budujemy rodzinę, budujemy Kościół  

i wszyscy się uświęcamy. 

SENTENCJA TYGODNIA: Phil Bosmans: Kto krytykuje innych, mówi więcej  

o sobie niż o swoim przeciwniku.  



Parafia: 

- 60 lat 

Kroniki naszej parafii notują, iż w niedzielę 30 maja 1954 roku, oficjał Sądu 

Duchownego ks. Wacław Wycisk, kolega ks. Czerwionki z czasów studiów 

we Wrocławiu poświęcił świątynię w Kolonowskiem. Poświęcenia dokonał 

w asyście księży Schenka i Lakomika oraz ministrantów Garcorza i Gruszki. 

W tym roku minęła 60 rocznica tego wydarzenia. dlatego podczas Odpustu 

29.06.br. na sumie o godz. 11:00 będziemy polecali Bogu wszystkich którzy 

do budowy naszej świątyni się przyczynili, żyjących  i zmarłych. Sumę  

będzie sprawował, już goszczący w naszej parafii, ks. Piotr wróbel, pocho-

dzący z Wojnowic, obecnie pracujący w diecezji krakowskie. ukończył on 

studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Krakowie a obecnie robi drugi  

fakultet na Papieskiej Akademii. W dniu odpustu o 15:00, jako wdzięczność 

za istnienie naszej świątyni, zapraszam na widowisko muzyczne w wykona-

niu Teatru Prowincja w Mikołowie, pt. „Santo Subito”. 

- Malowanie 

Bóg zapłać za wpłacane ofiary. na ten cel zostanie przeprowadzona zbiórka 

złomu w sobotę 06 lipca. Kartki do kogo po złom podjechać można już przy-

nosić do zakrystii lub na plebanię (można wrzucać do skrzynki pocztowej). 

Specjalna kolekta na ten cel zbierana przez członków PRD będzie w niedzie-

lę 13 lipca. 

- Cmentarz 

Za wywóz śmieci w tym roku parafia zapłaciła 3.050 zł. Trudno prosić  

o zabieranie tych śmieci, które można spalić do domu, ale mile by to było 

widziane. Jednak proszę nie wrzucać śmieci, nie cmentarnych typu opony, 

części AGD itp. 

- Chrzty i Roczki 

Od września Msza chrzcielna i za roczne dzieci będzie tylko raz w miesiącu. 

W każdą 1 sobotę miesiąca o godz. 15:00. Jeśli ktoś chce chrzty lub roczek 

mieć w innym terminie to tylko na Mszach, które są w planie. Obowiązkowe 

są nauki przed chrzcielne i tylko tam będą dokonywane zapisy chrztów.  

Nauki będą w każdą 2 sobotę miesiąca o 16:30. 

- Ogłoszenia 

Ogłoszenia są podawane ustnie w kościele, drukowane w gazetce oraz na 

stronie www. Prośba o zapoznawanie się przede wszystkim w tych miej-

scach z wszelkimi informacjami. 

- Pielgrzymki 

Jestem otwarty na wyjazdy pielgrzymkowe i wycieczkowe, ale aby docho-

dziły do skutku muszą być chętni. Proponuję 3 dniowy wyjazd w weekend 

03-05.października do Bratysławy i Budapesztu. koszt ok. 550 zł. Szczegóły 

podane są w gablotce. Wstępne zapisy u ks. Piotra do 05 lipca, dla orientacji 

czy wyjazd organizować. 

Dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Św. Nabożeństwo o 17:15. Druga  

kolekta na zakup opału na zimę. Odpust w parafii Staniszcze Małe. Uczniowie -  

wolontariusze naszego Gimnazjum pragną przeprowadzić zbiórkę na zakup środków  

czystości dla Domu Opieki w Kokotku. Zbiórka będzie przed kościołem po Mszach o 7:30  

i 10:00. 

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

W poniedziałek święto NMP Matki Kościoła. Msze św. o 8:00 i 18:00. Diecezjalny dzień 

modlitw rolników. Msza św. dla naszego rejonu w Oleśnie w kościele św. Anny  

o 10:00. Rozpoczyna się okres zwykły w kalendarzu liturgicznym. 

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

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. 

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

W czwartek pielgrzymka osób chorych na Górze św. Anny. Wyjazd o 8:15, sprzed  

kościoła. Zapisy u p. Sabiny Owsiak. 

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

W piątek o 18:45 Nabożeństwo fatimskie. 

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

W przyszłą niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Nabożeństwo o 17:15.  

Kolekta na cele parafii. Przed kościołem zbiórka do puszek na cele wydziału teologiczne-

go oraz pomoc dla powodzian na Bałkanach. 

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

W zakrystii i kancelarii do nabycia: Album + film DVD „Marcelino, chleb i wino”, 

„Album Kronika kanonizacji św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII + film o cudzie  

w Kostaryce”, Album „ Śladami św. Jana Pawła II - kronika wszystkich 104 pielgrzy-

mek”. 

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

Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy, wykonane prace. 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny 

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

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Marcie Puzik, p. Annie  

Tacica, p. Małgorzacie Świerc, p. Hildegardzie Garcorz, p. Indze Muc, p. Teresie 

Spałek i p. Zdzisławowi Socha składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Kościuszki: Danutę Radlańską, Mirelę 

Szmyt, Marię Zielonka i Izabelę Lewandowską. Bóg zapłać! 

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

Zapowiedzi przedślubne: Józef Paweł Klysek, zam. Kolonowskie i Agnieszka  

Katarzyna Niestrój, zam. Kolonowskie (zap. III).  

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 

Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by 
godnie żyć. 

 PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 

Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie poprzez świadectwo wiary 
wierzących. 

23/2014 


