
Porządek Nabożeństw 

od 01.05. do 08.05.2016 r. 

 

Niedziela 01.05. VI Wielkanocna 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ rodziców, męża Jana i pokr. (Deutsch) 

10:00 I Komunia św. 

15:00 Nabożeństwo 

18:00 Za + matkę Cecylię Niwergol w 2 r. śmierci, ++ ojca Alfonsa, córkę Annę Naumann, teściów 

Jadwigę i Pawła Smieszkoł oraz ++ z rodziny i pokr. 

 

Poniedziałek 02.05. św. Atanazego, biskupa, doktora, wsp. 

12:00 Msza i ślub Daniela Żyłka i Michał Skwara 

18:00 Za żyjących i ++ mieszkańców Starego Osiedla i ul. Kościuszki 

 

Wtorek 03.05. MB Królowej Polski, uroczystość 

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

i zdrowie z ok. 30 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie 

10:00 Za żyjących i ++ mieszkańców ulic Haraszowskie, Pluderska, Słoneczna 

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

i zdrowie dla matki Elfrydy z ok 90 r. urodzin 

 

Środa 04.05. św. Floriana, męczennika, wsp. 

17:30 Za żyjących i ++ mieszkańców ulic 1 Maja, Collony, Długa, Żeromskiego 

 

I Czwartek 05.05. 

17:00 Majowe, Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 1. Za + męża Henryka z ok urodzin, ++ rodziców z obu stron, pokr i dusze w czyśćcu 

 2. Za + Edmund Mocny i Emil Dylla - zam. od sąsiadów 

 

I Piątek 06.05. św. Filipa i Jakuba, Apostołów, święto 

  7:00 W int osób chorych (Deutsch) 

17:00  Różaniec w int. ŚDM 

17:30 Majowe 

18:00 Za + Stefanię Steinert w 1 r. śmierci 

 

I Sobota 07.05. 

  8:00 Za + Edmund Mocny w miesiąc po śmierci 

15:00 Roczki: Aleksander Jan Bryłka, Miłosz Kacper Muc, Dominik Dariusz Joszko 

——–—–——–—–—————————–—————–——————— 

17:00 Majowe 

18:00 Za + ojca i męża Eryka w 5 r. śmierci, ++ z pokr z obu stron 

 

Niedziela 08.05. Wniebowstąpienie 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ ojca Wilhelma w r. śmierci i urodzin, matkę Gertrudę i Marię, szwagra Alfreda, Annę, 

Józefa, Bernarda, dziadków z obu stron i pokr. (Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Rocznica I Komunii św. 

17:15 Majowe i do Miłosierdzia Bożego 

18:00 Za + męża i ojca Andrzeja Gomoła w 1 r. śmierci 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

18(1167) 01.05. – 08.05.2016 
 

O wolności - wg. ks. Józefa Tischnera 

Bardzo ważne, jest to by człowiek umiał zmie-

niać od czasu do czasu punkty swego widze-

nia świata. Nie wolno przywiązywać się do 

jednego okna. Zmieniać punkty widzenia to 

wznieść się ponad siebie, ponad własne uczu-

cia, własne interesy, to patrzeć na siebie tak, 

jak by się było kimś innym. Jakiś stopień wol-

ności jest warunkiem myślenia. Wolność przy-

pina człowiekowi skrzydła. Dzięki tym skrzy-

dłom człowiek może unieść się ponad swój 

mały świat. Może popatrzeć na siebie z ze-

wnątrz. Dopiero porównując wewnętrzny  

i zewnętrzny obraz samego siebie, może czło-

wiek przybliżyć się do prawdy. Na czym pole-

ga pluralizm? Polega nie tylko na tym, że 

wielu ludzi jedzie na jednym wozie i każdy 

siedzi na swoim miejscu. Pluralizm to jakby 

wymiana spojrzeń. Idzie o to, że nikt nie znał-

by pełnej prawdy o sobie, gdyby jej nie wy-

czytał z oczu drugiego człowieka. Potrzebuje-

my nawzajem siebie, abyśmy mogli znać 

prawdę o sobie. Wierzący potrzebuje oczu 

niewierzącego, a niewierzący spojrzenia wierzącego. Chrześcijanin czyta prawdę o sobie nie 

tylko ze siebie samego i ze słów innego chrześcijanina, ale również ze spojrzenia poganina, 

Greka czy Żyda. W dziedzinie prawdy obowiązuje wzajemność spojrzeń. Nie osiągnie się 

prawdy w samotności. W samotności łatwo o iluzje.Stąd konieczność pluralizmu. Problemem 

najciekawszym, najpiękniejszym jest problem jeden: w jaki sposób człowiek może obudzić w 

drugim człowieku poczucie jego wolności. Bo zazwyczaj zastanawiamy się nad tym, co ja 

powinienem zrobić, żeby drugim tak a nie inaczej pokierować. Ale pokierować drugim to 

znaczy: zagrać z nim w jakąś grę, może nawet zapanować nad nim. Tymczasem najgłębszym 

problemem wychowawczym nie jest to, w jaki sposób panować nad człowiekiem, ale w jaki 

sposób obudzić w nim człowieczeństwo. A człowieczeństwem tym jest wolność. I tutaj znala-

złem piękną odpowiedź na to pytanie Franza Rosenzweiga. Są pewne wartości, które przeno-

szą się z człowieka na człowieka poprzez pieśń, i między innymi do takich wartości należy 

wolność. To bardzo piękna idea, że wolność musi być wyśpiewana. I wyśpiewana wolność 

przenosi się od człowieka do człowieka: zaczyna się wspólny śpiew wolności. 

Sentencja: Oxfam - Szacuje się, że już w 2017 roku majątek 1 procent najbogatszych ludzi na 

świecie, będzie większy niż majątek reszty ludzkości. Gdyby najbogatszy człowiek na świe-

cie, Carlos Slim Helu, codziennie wydawał milion dolarów, pieniądze skończyłyby mu się po 

220 latach. 

 



Dzieci, które w naszej parafii w 2016 roku przystąpiły do I Spowiedzi i I Komunii św: 

Buchacz Dawid  Buchacz Jordan  Czaja Aleksandra Czempała Adam 

Demarczyk Martin Drąg Wanessa  Glegoła Szymon  Kciuk Wiktoria 

Konieczko Jacek  Koprek Michelle  Kupke Dominika - Mańczyk Antoni 

Niestrój Dorian  Obstój Seweryn  Ploch Vanessa  Reiman Dominik 

Skowronek Fabian Sowa Artur   Thomann Ewelina Wacławczyk Jakub 

Wacławczyk Karolina 

——–—–——–—–————————————————–——————— 

27 - 29 maj, Camino: Kolonowskie – Góra św. Anny – Opole – Skorogoszcz, 110 km. 

13 - 24 sierpień, Camino: Suwałki - Gietrzwałd, 290 km. Jeśli ktoś jest zainteresowany 

wyruszeniem na któreś Camino to zapraszam na spotkanie w piątek 06 maja o godzinie 

19:00 na plebanii. 

18 czerwiec, wyjazd do Krakowa-Łagiewnik i Starego Sącza. Zapisy w zakrystii. 

26 czerwiec, Uroczystość 60 rocznicy święceń kapłańskich ks. prałata Wolfganga Glo-

bisch oraz ks. Józefa Cichoń. Msza św. o godzinie 10:00. Po Mszy św. poczęstunek dla 

gości i parafian w ogrodzie plebanii. Prosimy parafian o przygotowanie tej Uroczystości. 

——–—–——–—–————————————————–——————— 

Dziękuję wszystkim, którzy zakupili książkę pt. „Camino, Różne Drogi”. Dziękuję 

wszystkim, którzy książką zainteresowali się i przeczytali. Dziękuję Tym, którzy podzie-

lili się ze mną, po przeczytaniu książki, swoimi uwagami, uczuciami, refleksjami, osobi-

ście, telefonicznie lub wysyłając maile. W mijającym tygodniu zwrócił się koszt druku 

książki. Obecnie każdy sprzedany egzemplarz to zysk. Ten zysk zostaje przeznaczony 

dla pewnego pana Krzysztofa mieszkającego w Polsce północnej, który przez swoje błę-

dy życiowe, swoją głupotę stracił wszystko, rodzinę, pracę i mieszkanie. Jest to jednak 

człowiek niesamowity pod wieloma względami. Obecnie jako ”nowy człowiek staje na 

nogi”. Pragnę mu w tym w pomóc. Kupując książki w tę pomoc włącza się każdy. Moż-

na polecić więc zakup książki komuś z bliskich, znajomych. Może też ona być prezen-

tem. Jeśli Komuś książka, nie podoba się, ma inne zdanie, to oczywiście jest fantastycz-

na sprawa. Wielu pyta o następną część, czy powstanie? Odpowiem, że o ile pierwsza  

i druga zostały napisane i wydane spontanicznie, to trzecia część jakoś tam już tworzy 

się. Może zostanie w przyszłości, też wydana. Ale najpierw potrzeba sprzedać jeszcze 

egzemplarze części drugiej oraz trochę dni życia i kilometrów drogi w Camino przemie-

rzyć, aby był materiał na książkę. 

Książki ks. Piotra Bekierz „Camino Różne Drogi” do nabycia: w zakrystii, kancelarii,  

w kwiaciarni p. R. Ziaja w Staniszczach W. na Allegro, pisząc na adres ks.pb@interia.pl 

——–—–——–—–————————————————–——————— 

ŚDM - Bóg zapłać wszystkim, którzy nabyli Różańce - Koraliki. Ofiara wyniosła 774 

zł., które są przeznaczone na wyjazd młodzieży do Krakowa. UWAGA - młodzież prosi-

my o zapisywanie się na wyjazd do Krakowa, u ks. Piotra do 14 maja. Do 20 maja poin-

formujemy, rodziny, które wyraziły chęć goszczenia młodzieży z Niemiec, w swoich 

domach, do których trafią (jest więcej chętnych rodzin do przyjęcia niż młodzieży). Po-

dajemy: imię nazwisko, datę urodzenia, numer i serię dowodu osobistego, nr. telefonu 

swój oraz nr. kontaktowy do rodziców. Wpłacamy 100 zł. reszta (590zł.) pokryta zostaje 

z zebranych środków. 

Dzisiaj pierwszy dzień miesiąca Maja. Kolekta na cele diecezji i seminarium. Msza I Komunijna 

o 10:00. O 15:00 Nabożeństwo. 

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

Dni Krzyżowe Msza św. i procesja o urodzaje ziemskie i odpowiednią pogodę: 

- poniedziałek o 18:00 procesja na Osiedle, następnie Msza św. 

- wtorek o 10:00 Msza św. następnie procesja na ul. Haraszowskie i tam zakończenie 

- środa o 17:30 procesja na ul. 1 Maja (do końca), następnie Msza św. 

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

We wtorek Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. o 8:00; 10:00; 18:00. 

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

W środę o 16:00 próba dla dzieci rocznicy Komunii św. 

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

I czwartek miesiąca Majowe, Godzina św. i Koronka o 17:00. Kancelaria czynna w godzinach: 

8:00 - 9:00; 16:00 - 17:00; 18:30 - 19:30. Można załatwiać wszelkie sprawy, prośba, do  wyjeż-

dżających do Włoch o sprawdzenie swoich danych (w kancelarii lub telefonicznie 77 4611167). 

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

I piątek. Msza św. o 7:00 w int. chorych, wystawienie Najświętszego Sakramentu. Od 8:00  

odwiedziny chorych w domach. 

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

I sobota Msza św. chrzcielna i roczków o 15:00. Nabożeństwo Maryjne o 17:00. O 9:00 wyjazd 

dzieci I komunijnych i rodziców na Górę św. Anny. 

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

Przyszła niedziela o 10:00 Msza św. Rocznicy I Komunii św. O godz. 17:15 Nabożeństwo majo-

we i do Miłosierdzia Bożego. O 15:00 w salce film i rozmowa. Tytuł filmu „Matka Boża  

z Guadelupe”. Kolekta na zakup opału do obiektów parafii (w bieżącym roku na opał sezonu, 

który minął i już na sezon przyszły wydano 10.250 zł.) 

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

Biały Tydzień: Dzieci i rodzice uczestniczą w Mszach św. Poniedziałek o 16:30 spotkanie „przy 

rogaliku” w salce; czwartek o 17:00 Godzina św. oraz dar na misje; piątek po Mszy odwiedziny 

na plebanii i w klasztorze; sobota pielgrzymka na Górę św. Anny. 

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

Z tyłu kościoła do następnej niedzieli można podpisywać deklarację „Stop aborcji”. 

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

Bóg zapłać: za wszelkie dobro, modlitwy, ofiary i prace. Wszystkim za przygotowanie Uroczy-

stości I Komunii św. Rodzicom dzieci I komunijnych za dar na rzecz parafii, jest to dopłata do 

planowanej zmiany sedili (krzesła w prezbiterium dla kapłana i liturgicznej służby ołtarza). 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny, Pico, Stadt Gottes, Weite Welt, Misyjne Drogi. W kancelarii  

i zakrystii do nabycia film dvd o Misjach w Peru, w Andach, cena 10 zł. (m.in. pracował tam ks. 

Henryk Pocześniok). 

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

Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. Dla dzieci rocznicy I Komunii i ich rodzin w piątek 

od 16:30 do 18:00. 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Nowej: Renatę Knapik, Brygidę Gawlik,  

Edeltraude Koloch i Katarzynę Bukało. Bóg zapłać! 

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

Przepraszam, że niektóre intencje mszalne zostają przeniesione, ale gdy były one zapisywane pla-

nowane było odprawienie Mszy św. przez ks. Józefa. Ale ze względu na jego chorobę muszą nastą-

pić zmiany. 

18/2016 


