
Porządek Nabożeństw 

od 10.04. do 17.04.2016 r. 

 

Niedziela 10.04. III Wielkanocna 

  7:00 Różaniec 

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

bł., opiekę i zdrowie w rodzinie i rodzinach dzieci (Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za wszystkich darczyńców i ofiarodawców sióstr karmelitanek 

17:15 Nieszpory 

18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opie-

kę, zdrowie dla ojca, dziadka Józefa Kruk w 96 r. urodzin 

 

Poniedziałek 11.04. 

  7:00 ……………………...….. 

 

Wtorek 12.04. 

18:00 Za + męża i ojca Piotra w 6 r. śmierci ++ rodziców Elżbietę i Pawła, teściów Irmgard  

i Jana oraz pokr. 

 

Środa 13.04. 

17:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Szaton, Jana i Annę Krupka, córkę Marię, braci, 

siostry, szwagrów, bratową Adelajdę oraz ++ pokr. Szaton i Krupka 

 

Czwartek 14.04. 

17:45  Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ rodziców z obu stron, siostrę, ciocie, krewnych i pokr. 

 

Piątek 15.04. 

17:30  Różaniec za ŚDM 

18:00 Za + matkę Teresę w r. śmierci, ojca Norberta, teścia Piotra, koleżankę Małgorzatę oraz 

pokr. 

 

Sobota 16.04. 

  8:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opie-

kę i zdrowie dla Lidii 

——–—–——–—–—————————–—————–——————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opie-

kę i zdrowie z ok. 25 r. ślubu Lucyny i Krzysztofa Sawczuk o opiekę i zdrowie dla synów 

 

Niedziela 17.04. IV Wielkanocna 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opie-

kę i zdrowie z ok. 75 r. urodzin męża i ojca oraz o bł. Boże w rodzinach dzieci (Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Gertrudę Obst w miesiąc po śmierci 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za + męża Józefa w 2 r. śmierci oraz ++ pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

15(1164) 10.04. – 17.04.2016 
 

Ileż to razy, by trochę odpocząć, powracamy 

do miejsc dobrze nam znanych, w których 

byliśmy już niejeden raz. I choć znamy każdą 

ścieżynę i każdy kamień, przy każdym  

powrocie wciąż na nowo przeżywamy tę sa-

mą radość. Czujemy się nieomal świątecznie, 

bo wiemy, że wszystko zdaje się czekać na 

nas i jest tylko po to, by radować serce. Każ-

de święto religijne jest czasem powrotu do 

jakiegoś podstawowego doświadczenia zwią-

zanego z wiarą. Mimo, iż niejeden raz prze-

żywaliśmy Wielkanoc, siadaliśmy do świą-

tecznego śniadania, jedliśmy te same potrawy 

- wciąż na nowo przeżywamy taką radość, 

która wydaje się radością pierwszego spotka-

nia. Doświadczenia apostołów, którzy szyku-

ją łodzie nad Morzem Tyberiadzkim, są bar-

dzo podobne. Wiele razy wypływali na połów 

razem z Jezusem. Wiele razy karmili się chle-

bem i rybami, które On im dawał. I choć  

dobrze pamiętają radość tamtych wspólnych spotkań i głębokie przeżycia dni spędzonych 

z Mistrzem, cieszą się tą chwilą przy ognisku, jakby to wszystko działo się po raz pierw-

szy: „Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: „Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, 

że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę”. Za tymi pro-

stymi gestami, które nie potrzebują ani słów, ani jakiegokolwiek tłumaczenia, kryją się 

dni, miesiące i lata, które stworzyły między Jezusem i Jego uczniami silną i głęboką 

więź, która przekracza granice codzienności. Za prostymi gestami, które każdy z uczniów 

z łatwością mógł rozpoznać i zrozumieć, kryje się tajemnica osobistego spotkania  

z Chrystusem: wezwanie, słuchanie słowa Bożego, przemiana życia i wreszcie radość, bo 

„Pan prawdziwie zmartwychwstał”! Niech każda Ewangelia o zmartwychwstaniu będzie 

dla nas zachętą, by powracać do słów, gestów i wydarzeń, które przybliżały nas do Jezu-

sa i pogłębiały naszą wiarę. 

Sentencja: Phil Bosmans - Zaśnięcie przed telewizorem jest czasem najlepszą pochwałą 

dla programu. 

 



„Miłosierdzie” – to ostatnie słowo, które wypowiedział przed swoją agonią 

śp. ks. Jan Kaczkowski. Działo się to w Wielki Czwartek. Spośród tysięcy 

słów, ks. Jan wypowiedział właśnie to: „miłosierdzie”. Czy może to na nas 

zrobić wrażenie? Od kilku miesięcy słyszymy je i czytamy, odmienione przez 

wszystkie możliwe osoby, formy, przypadki itd. Do „słownika” naszej wiary 

wprowadził je niewątpliwie św. Jan Paweł II, odważnie powtarzając orędzie, 

które usłyszała prosta siostra Faustyna, doprowadzając do zawierzenia świata 

Bożemu Miłosierdziu. Gesty obecnego papieża – Franciszka są tak nasycone 

miłosierdziem, że grozi nam uodpornienie na ten aspekt działania Pana Boga, 

który bp Ryś symptomatycznie określił mianem skandalu. 11 lat temu w 

przededniu Niedzieli Miłosierdzia umierał Jan Paweł II. W tym roku dwa dni 

przed nią, odbył się pogrzeb ks. Jana, który kierując się wielką troską o nie-

uleczalnie chorych założył dla nich hospicjum w Pucku. Walczył, aby każdy 

dzień mógł być dla mieszkańców jak najbardziej godny, przeżyty w świado-

mości, że na koniec ziemskich dni nie zostali sami. Bóg zaprosił ks. Jana do 

szczególnej formy współczucia i towarzyszenia chorym. W jego ciele pojawi-

ły się niepokojące objawy i niedługo potem mrożąca krew w żyłach diagnoza: 

glejak mózgu. Przeważnie w takich momentach życie człowieka potrafi runąć 

w gruzach. W przypadku ks. Jana było inaczej. Odkąd zachorował, zyskał 

wielką szansę. Stał się świadkiem i jak sam o sobie mawiał: „onkocelebrytą”. 

Pokazał, że można Bogu ufać zawsze, nie tylko wtedy, gdy jest dobrze. Będąc 

ciężko chorym, stawał się niezwykle przekonywującym w dziele troski o ho-

spicja, ale także o wiarę ludzi, do których przemawiał, z którymi się spotykał. 

Ostatnie słowo księdza Jana, pokazuje, że nie ma takiej sytuacji, w której nie 

można byłoby (choćby po omacku) złapać się silniej dłoni Boga Ojca, który 

podnosi, przywraca nadzieję i uzdalnia do zaufania. 

——–—–——–—–————————–———–—————–———— 

Opowiadanie 

Pewien mieszczuch, człowiek, który mieszkał w mieście, postanowił sprzedać 

swój wiejski domek, odziedziczony po rodzicach. Spotkał zaprzyjaźnionego 

dziennikarza i poetę, który dla zabawy pisał różne teksty. Poprosił go o napi-

sanie ogłoszenia, aby zamieścić je w gazecie, a także w Internecie. 

- Chcę sprzedać chatę, którą mam na wsi, znasz ją. Napiszesz mi ogłoszenie? 

Poeta napisał: „Sprzedam ładną posiadłość, gdzie o świcie śpiewają ptaki. 

Otacza ją zielony las, przez który płynie potok o czystej i połyskującej wo-

dzie. Wschodzące słońce zagląda do środka przez okna. Dom ma werandę, 

która daje rześki i relaksujący cień. Wieczory urozmaicają świerszcze  

i gwiazdy”. 

Jakiś czas później poeta spotkał swojego przyjaciela i zapytał: Sprzedałeś do-

mek? Nie - odpowiedział, zmieniłem zdanie. Kiedy przeczytałem napisane 

przez ciebie ogłoszenie zrozumiałem, że posiadam skarb. 

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

——–—–——–—–—————————–——————–——————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. 

——–—–——–—–—————————–——————–——————— 

I czwartek miesiąca o godzinie 17:00 Godzina św. i Koronka do Miłosierdzia Boże-

go. 

——–—–——–—–—————————–——————–——————— 

W piątek na plebanii o 19:00 spotkanie PRD. 

———–——–—–—————————–—–—————–——————— 
W sobotę o 9:00 spotkanie kandydatów do I komunii w salce. Nabożeństwo o 17:30 

——–—–——–—–—————————–——————–——————— 

W przyszłą niedzielę kolekta będzie zbierana na budowę kościoła św. Karola Boro-

meusza w Opolu. Gościem będzie ksiądz z Opola. Nieszpory o 17:15. 

——–—–——–—–—————————–——————–——————— 

Bóg zapłać: za wszelkie dobro, modlitwy, ofiary i prace. Za uprzątnięcie dekoracji 

świątecznej, za prace porządkowe w świątyni. Za prace wiosenne na placu kościel-

nym, za sadzenie kwiatów (kupiono i zasadzono ok. 700 sztuk bratków) 

——–—–——–—–—————————–——————–——————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Droga do nieba 

Książka ks. Piotra Bekierz „Camino Różne Drogi” do nabycia w kancelarii, zakry-

stii, w kwiaciarni p. R. Ziaja w Staniszczach Wielkich oraz na Allegro. 

——–—–——–—–—————————–——————–——————— 

Kancelaria czynna po Mszach św. od poniedziałku do piątku. 

——–—–——–—–—————————–——————–——————— 

Zapowiedzi przedślubne: 2. Antoniewicz Katarzyna zam. Kolonowskie i Czok  

Patryk zam. Kolonowskie. 

——–—–——–—–—————————–——————–——————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Pluderskiej: Marzenę Richter oraz 

z ul. Słonecznej: Annę Wydra, Krystynę Mańczyk i Urszulę Zajonc. Bóg zapłać! 

——–—–——–—–—————————–——————–——————— 

Czuwanie dla Kandydatów do bierzmowania będzie w środę 20 kwietnia: 

- 16:00 spotkanie w salce 

- 17:00 Msza św. 

- 18:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia w kaplicy sióstr 

- 18:30 wyjazd na Apel Jasnogórski do Częstochowy (koszt 1 zł. powrót ok. 23:00) 

——–—–——–—–—————————–——————–——————— 

W sobotę 23 kwietnia o 9:30 będzie przeprowadzona zbiórka sprzętu elektrośmieci. 

Akcję przeprowadza organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Sprzęt od piątku 

można przynosić na parking przed kościołem. 

——–—–——–—–—————————–——————–——————— 

- Wyjazd na Apel Jasnogórski w środę 20.04. Koszt 10 zł. Zapisy w zakrystii. 

- Wyjazd do Krakowa Łagiewnik i Starego Sącza będzie 18 czerwca. Koszt 60 zł. 

Zapisy u. p. Krystyny Swoboda i zakrystii. 

15/2016 


