
Porządek Nabożeństw 

od 02.08. do 09.08.2015 r. 

 

Niedziela 02.08. XVIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ rodziców Johannę i Kleofasa, Paulinę i Johanna, siostrę Irmgard, braci Georga, Waltra, 

Helmuta, bratową i szwagra, Wernera i pokr.(Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podziękowaniem Bogu przez wst NSM za opiekę podczas malowania naszej świątyni, za wszyst-

kich darczyńców oraz pracujących 

17:15 Nieszpory 

18:00 ……………………………… 

 

Poniedziałek 03.08. 

  8:00 ………………………………. 

12:00 Msza i ślub: Daniel Macioł i Teresa Kołodziej 

 

Wtorek 04.07. św. Jana Marii Vianneya, prezbitera, wsp. 

12:00  Za ++ z rodzin Kołodziej, Bonk, Macioł, Sylla 

18:00 Za + męża Gerharda w r. śmierci, rodziców Annę, Alfreda, Piotra, teściów Annę i Jana, dziadków, 

szwagierki, szwagrów i pokr. z obu stron. 

 

Środa 05.08. 

  8:00 ………………………………. 

 

Czwartek 06.08. 

13:00 Msza i ślub: Robert Pawlik i Aleksandra Basaj 

17:00 Godzina św. i Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18:00 Za + Renata Skornia w miesiąc po śmierci 

 

Piątek 07.08. 

  8:00 W int. chorych .(Deutsch) 

17:30 Różaniec za młode pokolenie oraz w int. ŚDM 2016 

18:00  Z podz. za dar życia, otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. opiekę i zdrowie dla Marii Kruk z ok. 

urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci. 

 

Sobota 08.08. św. Dominika, prezbitera, wsp. 

  8:00 ………………………………. 

15:00  Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę z ok. 

 60 r. urodzin Helmuta Bogdoł oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci. 

————————–—–——–————————————–——–—————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 ………………………………. 

 

Niedziela 09.08. XIX zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 ………………………………(Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + żonę i matkę Krystynę Mocny w 1 r. śmierci 

17:15 Nieszpory 

18:00 ……………………………… 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

31(1128) 02.07. – 09.08.2015 
 

 

Chleb życia 

Jezus pyta: „O jaki pokarm się troszczy-

cie?”. Niech to pytanie zapadnie nam głę-

boko w serce - nasze głody wszystko nam 

pokażą. Chcemy jeść, to oczywiste, ale 

chcemy też o wiele więcej: chcemy znać, 

oglądać piękne rzeczy, kochać, mieć inte-

resującą pracę. Oto nasze głody i pokarm, 

o który się troszczymy. Jezus próbuje 

skierować swoich słuchaczy ku głodom 

głębszym, ku głodowi życia intensywnego 

i życia wiecznego: „Nie troszczcie się je-

dynie o głody, które przemijają, wzbudź-

cie w sobie głód, który nie przeminie”. 

Trudno Mu nakłonić ich, by porzucili 

myśl o nadziei na łatwe i cudowne otrzy-

mywanie pożywienia. Nie daje się wcią-

gnąć w mecz, który oni Mu proponują: 

„Ty nam dałeś chleb, Mojżesz dał mannę. 

Jest więc remis. Dokonaj większego zna-

ku!”. Kto wie, czy i my nie oczekujemy po cichu na większe znaki? Pokaż 

Panie, że istniejesz, że jesteś wszechmocny, że wysłuchałeś modlitwy, że 

działasz przez sakramenty. Pokaż! Dokonaj znaku! „Tym znakiem jest 

chleb, który dałem, i tym znakiem była już manna. To znaki jeszcze wspa-

nialszego pokarmu na większy głód: jest nim chleb życia, który daje życie 

najpełniejsze, jakiego tylko możecie pragnąć, życie na tym świecie  

i w wieczności. Daj nam tego chleba! Ja nim jestem” Przyjmujemy zamysł 

Boga, kiedy wierzymy w Tego, którego posłał, kiedy mamy nie małe głody, 

lecz olbrzymie pragnienia, i kiedy wierzymy, że Jezus jest chlebem na ten 

głód. 

Sentencja tygodnia: Adolf Dygasiński: Głodni zmieniają oblicze ziemi. 

 



Kolejne Camino.  

Sandomierz – Kraków 210 km. 

 

Dziękuję Marysi, Zosi, Heniowi, że poszli ! Było z nimi pięknie, choć tak jak 

w życiu, mieliśmy humory. Ja więcej tych humorów miałem. Przeszliśmy 210 

kilometrów. W 8 dni. Ale liczby są nie ważne, ważne jest to, co zainwestowało 

się w sercu. A w sercu mamy dużo. Przeszliśmy ziemię sandomierską, kielecką 

i krakowską. Siedzieliśmy na rynku gdzie rowerem jeździ sobie o. Mateusz. 

Byliśmy w niesamowitych miejscach. Sadach, oj ogromne ich połacie. Lasach , 

polach gdzie zaczynały się żniwa. Trawach, pagórkach i … sklepikach. Nawet 

nie wie człowiek co znaczy sklep na trasie. Nie Market. Sklep gdzie siedzą 

miejscowi przy piwku i rozmową zmieniają świat, tak przynajmniej im się wy-

daje, gdzie pani gotuje wrzątek, aby każdy z nas wypił kawę, herbatę a ja obo-

wiązkowo zupkę chińską. Mieliśmy 7 noclegów w hotelach ... 5 gwiazdkowych 

i to za darmo. Na noclegi nie wydaliśmy ani grosza. A spaliśmy u sióstr Imie-

nia Jezus w Klimontowie, pięknych sióstr. Dosłownie. U ks. Krzysztofa 

w Wiśniowej który gdy przyszliśmy układał kamienie na chodniku i od razu 

rzekł idźcie do mojej łazienki się wykąpać. Spaliśmy na stołach w remizie Stra-

ży, w której, gdy Marysia odkręciła wodę zaczęła wyć syrena do pożaru.  Byli-

śmy w przedsionku nieba na ziemi. U ks. Witka „Na Wyspie” - ośrodek diece-

zji kieleckiej. Tam była Msza z kazaniem o 6 rano w dzień św. Jakuba. Msza 

uroczysta: ks. Piotr – ja, o. jezuita też Piotr, oraz Heniu, Zosia, Marysia i pani 

Ania. Niech będzie chwała i cześć... i pies Miłka, który wie jak w kościele się 

zachować. Tam jest SZCZĘŚCIE. W nocy żabki wchodzą do pokoju. Ks. Wi-

tek i pani Hela nas tak ugościli, strawą, sercem, dowcipami i rozmową, że trze-

ba było nieść plecak z tyłu i przodu... brzuch. No i pielgrzym którego spotkali-

śmy. O. Piotr - jezuita, duszpasterz młodzieży na KUL-u. Poznać go można po 

kiju, który Go niesie, włosach za uszy i kapeluszu co na uszach i włosach opie-

ra się. Oj, dobry człowiek i dobre z nim rozmowy. Może te nasze w drodze roz-

mowy świata i Kościoła nie zmienią, ale na duszy robiły „miód”. Potem Wię-

cławice Stare i ks. kanonik (nie wyglądał na kanonika) Ryszard Honkisz. Ka-

wa, rozmowa o szlaku, bo to człowiek który kocha Camino i za nie jest odpo-

wiedzialny. Po drodze było tylu pięknych ludzi. Wójt Pałecznicy który jest 

młody, a tyle robi. Jest w muszli czyli drogach Jakubowych, dał nam nocleg, 

mimo iż był zajęty, zawodami strażackimi. I kończąc doszliśmy do Krakowa. 

Idziemy. Miasto ma swoje prawa. Ale w kościele Mariackim gdy siadłem do 

ławki popłakałem się ze szczęścia. Jeszcze tylko tramwajem numer 10 do oj-

ców Redemptorystów i o. Mirka po samochód i do domu. Jednak samochód 

jedzie trochę szybciej niż niosą nogi. Ale jadąc nie doświadczy człowiek tego 

co idąc. Bo idąc nie jest łatwo, ale za to jest prosto, bardzo prosto. 

Warto by było w październiku zrobić szlak Ślęża – Sobótka – Środa Śląska, tyl-

ko 60 kilometrów. Uda się ? 

Dziś kolekta na cele seminarium i diecezji. Nieszpory o 17:15. 

——–————–—–—————–—–———–——–———–——————— 

W środę o 6:00 wyjazd do Barda Wambierzyc i Polanicy. Powrót ok. 21.00.  

——–————–—–—————–—–———–——–———–——————— 

I czwartek miesiąca, Godzina św. o 17:00. 

——–————–—–—————–—–———–——–———–——————— 

I piątek miesiąca, Msza w int. chorych o 8:00, wystawienie Najśw. Sakramentu. Od 

9:00 odwiedziny chorych w domach z komunią św. 

——–————–—–—————–—–———–——–———–——————— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. O godz. 16:30 nauka przedchrzcielna. 

——–————–—–—————–—–———–——–———–——————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na zakup opału do obiektów parafialnych. 

——–————–—–—————–—–———–——–———–——————— 

Zapraszamy do odwiedzania naszej parafialnej strony www. Wiele nowych zdjęć. 

——–————–—–—————–—–———–——–———–——————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

——–————–—–—————–—–———–——–———–——————— 

Bóg zapłać za składane ofiary, modlitwy, dobro i wykonane prace. Ofiary składane 

na cel malowania świątyni w kancelarii, kościele i banku. Ofiara św. Krzysztofa  

wyniosła 1.770 zł. 

——–————–—–—————–—–———–——–———–——————— 

Zapowiedzi przedślubne: 1. Grabowski Damian zam. Kolonowskie i Magdale-

na Mnich zam. Staniszcze Wlk. 

——–————–—–—————–—–———–——–———–——————— 

++ Odbył się pogrzeb śp. Otylii Stefan l. 86. Wieczny odpoczynek… ++ 

——–————–—–—————–—–———–——–———–——————— 

Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Anieli Łucarz składamy jak najser-

deczniejsze życzenia. 

——–————–—–—————–—–———–——–———–——————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Ks. Czerwionki: Marię Poloczek, 

Monikę Jastrzembską, Ewę Żyłka i Danielę Skwara. Bóg zapłać! 

——–————–—–—————–—–———–——–———–——————— 

Wakacje 

17 – 22.08, piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Zapisy w kancelarii i zakrystii. 

28 – 30.08, obchody Aniołów Stróżów na Górze św. Anny. Zapisy w kancelarii 

i zakrystii. Chętni do wyjazdu autokarem, zapisują się u p. Marii Baron. 

 

Błogosławionego i pięknego miesiąca sierpnia - życzymy! 

31/2015 


