
Porządek Nabożeństw 

od 22.05. do 29.05.2016 r. 

 

Niedziela 22.05. Trójcy Najświętszej 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za wszelkie łaski z prośbą za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, łaski i zdrowie z ok. 25 r. 

ślubu (Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ braci Franciszka, Gerharda, bratowe Alicję, Janinę, bratanka Ireneusza, rodziców Annę i Ottona, 

Elżbietę i Piotra, ++ z pokr i dusze opuszczone 

17:30 Majowe 

18:00 Za + męża Ryszarda w 7 r. śmierci oraz ++ z pokr. 

 

Poniedziałek 23.05. 

17:30 Majowe 

18:00 Za ++ rodziców Florentynę i Tomasza, Gertrudę i Waltra, siostrę Helenę, brata Ericha, szwagrów  

Józefa, Richarda, Henryka, szwagierkę Irenę, dziadków z obu stron i pokr. 

 

Wtorek 24.05. MB Wspomożenia wiernych 

17:30 Majowe 

18:00 Za + męża i ojca Jerzego w 7 r. śmierci, ++ rodziców Marię i , teściów Elżbietę i Piotra, brata Georga 

jego zonę Helenę, siostrę Elfrydę jej męża Michała, 2 bratanków Józefa i Rudolfa, siostrzeńca  

Franciszka oraz dusze opuszczone 

 

Środa 25.05. 

17:30 Majowe 

18:00 Za + Gertruda Obst - zam. od sąsiadów 

 

Czwartek 26.05. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

  7:00 ……………………. (j. polski) 

  8:15 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

  8:30 1. W int parafian 

 2. W int żyjących hutników i ich rodzin oraz za ++ 

15:00 Msza i ślub Joanna Badurowicz i Krzysztof Jankiewicz 

 

Piątek 27.05. 

  7:00 W intencjach polecanych przez parafian 

17:30  Różaniec w int. ŚDM 

18:00 Za + męża i ojca Ewalda w 80 r. urodzin, ++ syna Waldemara, rodziców, teściów, rodzeństwo, zięcia 

Jacka oraz ++ z rodziny z obu stron. Procesja i majowe 

 

Sobota 28.05. św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika 

  8:00 Z podz. za wszelkie łaski z prośbą za wst. MBNP i św. Józefa o dalsze błogosławieństwo, łaski i zdro-

wie z ok. 80 r. urodzin męża, ojca i dziadka Józefa oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci. Procesja. 

——–—–——–—–—————————–—————–——————— 

17:30 Majowe 

18:00 Za + męża i ojca Ewalda, ++ rodziców, teściów, brata, szwagrów ich synów + Józefa 

 

Niedziela 29.05. IX zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + męża i ojca Józefa w r. śmierci, rodziców Annę i Wilhelma, Jadwigę i Herberta, brata Georga  

i dusze opuszczone (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Hildegardę Mocny w 1r. śmierci. Procesja i majowe. 

18:00 Z podz. za wszelkie łaski z prośbą za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, łaski i zdrowie z ok. 70 r. 

urodzin Marii 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Cud Eucharystyczny 

 

Zwykle cud eucharystyczny polega na tym, że 

pojawia się krew. Najlepiej opisany w literaturze 

przypadek cudu eucharystycznego, gdzie możli-

we było dokładne przebadanie substancji, miał 

miejsce w 750 r. we włoskim Lanciano. Bene-

dyktyński mnich, który wątpił, że chleb i wino 

rzeczywiście stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, 

po słowach konsekracji zauważył, że hostia stała 

się kawałkiem ludzkiego ciała, a wino krwią. 

Uzyskanych substancji nie można było wówczas 

poddać takim badaniom, jakimi dysponujemy 

dzisiaj, ale mnisi zważyli krew, która zdążyła 

zamienić się w pięć nieregularnych grudek. Oka-

zało się, że jedna bryłka ważyła tyle samo, co 

wszystkie razem wzięte, a dwie dokładnie tyle, 

co trzy. Hostię i bryłki przez wieki otaczano 

czcią. Dopiero w roku 1970 oddano je do badania 

profesorom z Arezzo i Sieny. Na przestrzeni wie-

ków ciało zamknięte w nieszczelnym pojemniku 

prawie zanikło, a krew straciła niezwykłe właści-

wości związane z wagą. Na podstawie badań 

histologicznych (prowadzonych pod mikrosko-

pem) udało się jednak stwierdzić, że fragment 

ciała stanowi prążkowaną tkankę ścianki serco-

wej człowieka. Badanie hematologiczne wykaza-

ło, że krew jest bez wątpienia krwią, a zawarte  

w niej proteiny są podzielone normalnie, jak  

w świeżej krwi. Zarówno ciało, jak i krew należą 

do grupy AB. Takie zachowanie protein i minerałów w tkankach nie jest czymś absolutnie 

wyjątkowym, naukowcom udawało się je odnaleźć w zmumifikowanych ciałach sprzed 

pięciu tysięcy lat. W tkankach z Lanciano nie ma jednak śladu żadnej substancji konserwu-

jącej, choć one same, przebywając przez wieki w zmiennych warunkach, dawno powinny 

ulec zniszczeniu. Swoją komisję w tej sprawie powołała również Światowa Organizacja 

Zdrowia. Jej eksperci przez 15 miesięcy przeprowadzili pół tysiąca badań, które zakończy-

ły się konkluzją, że ciało i krew są dokładnie takimi, jakby pobrano je tego dnia od osoby 

żyjącej, a nauka, świadoma swoich ograniczeń, zatrzymuje się wobec niemożliwości wyja-

śnienia tego zjawiska. (cd. na str. 2) 

 

Sentencja: kard. Stefan Wyszyński - Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie,  

a pomyślmy o niesieniu pomocy innym. 

 



Od lat 70. XX w. zmieniły się techniki badań, wzrosła wiedza, rośnie też ludzki 

sceptycyzm wobec wydarzeń nadzwyczajnych. Nic dziwnego, że pojawiające 

się na hostiach w Sokółce czy Legnicy czerwone plamy najpierw stają się 

przedmiotem szczegółowych ekspertyz, a dopiero potem o wydarzeniu informo-

wani są wierni.  Bp Zbigniew Kiernikowski z Legnicy w wydanym niedawno 

oświadczeniu napisał, że w histopatologicznym obrazie czerwonej tkanki na 

hostii, stwierdzono pofragmentowane części mięśnia poprzecznie prążkowane-

go, najbardziej podobnego do mięśnia sercowego ze zmianami, które towarzy-

szą agonii, a badania genetyczne wskazują na ludzkie pochodzenie tkanki.   

Język prowadzących badania ekspertów już tak jednoznaczny nie był: świadomi 

swoich ograniczeń przyznawali, że wielu rzeczy nie są w stanie wyjaśnić. Na-

ukowcy z Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu mieli wątpliwości co do 

pochodzenia tkanek - przyznawali tylko, że trudny do identyfikacji obraz przy-

pomina nieco tkankę serca. Stanowczo stwierdzili natomiast, że nie znaleźli  

w nich ludzkiego DNA. Dopiero w trakcie drugich badań w Pomorskim Uni-

wersytecie Medycznym w Szczecinie nie tylko potwierdzono obecność tkanki 

przypominającej tkankę sercową, ale i śladowych szczątków, które mogą być 

ludzkim DNA. Naukowcy z Wrocławia kwestionują zwłaszcza to ostatnie i za-

rzucają, że próbki mogły zostać przypadkowo zanieczyszczone w trakcie trans-

portu. Właściwe, czyli pozbawione elementu sensacji podejście do euchary-

stycznych cudów zdaje się pokazywać wydarzenie w prywatnej kaplicy Jana 

Pawła II. W 1984 r. podczas Mszy św. dla pielgrzymów z Azji papież udzielał 

Komunii pewnej Koreance, gdy hostia stała się widzialnym kawałkiem ludzkie-

go ciała. Jan Paweł II w milczeniu pobłogosławił kobietę, a potem spokojnie 

kontynuował rozdawanie Komunii. Udowodnienie cudu jest niemożliwe. Udo-

wadniać trzeba raczej, że dane wydarzenie cudem nie jest. Cierpliwie i starannie 

odpowiadać na zastrzeżenia sceptyków. Do komisji ekspertów powoływać ludzi 

jak najmniej emocjonalnie związanych z tematem. Nigdy wreszcie nie docho-

dzić do wniosku, że dodatkowe czy bardziej szczegółowe badania nie są już 

konieczne. Jeśli rzeczywiście cud się wydarzył - nie zdoła go podważyć żaden 

sceptyk i żadne badanie. Jeśli zaś uda się go podważyć, znaczy że był fałszywy  

i lepiej o nim zapomnieć, niż narazić się na śmieszność i utratę wiarygodności.  

Na razie rośnie pobożność ludzi i ich miłość do Eucharystii, i już samo to jest 

eucharystycznym cudem. Jednak "właściwym miejscem dla wiary nie jest cud, 

ale nieobecność cudu - pisze ks. Tomasz Halik. - Wiara staje się prawdziwie 

wiarą tam, gdzie cuda (nawet gdybyśmy ich gorąco pragnęli) się nie dzieją. 

Prawdziwym wyzwaniem dla wiary jest raczej odwrotność cudu; sytuacja,  

w której sprawy toczą się w przeciwnym kierunku, niż byśmy to sobie wyobra-

żali i życzyli. Dopiero wtedy stoimy na skrzyżowaniu decyzji, czy skłonić się 

ku wierze, że «Boga nie ma» albo że człowiek jest Mu obojętny - czy też zrozu-

mieć, iż najwłaściwszą szansą dla owego «kryzysu religijnego» byłoby otwarcie 

się naprawdę, że Bóg jest całkiem inny, niż wyobrażaliśmy Go sobie do tej po-

ry". 

Dzisiaj Msze św. jak w każdą niedzielę. Nabożeństwo majowe o 17:30. Kolekta na cele 

parafii. 

——–—–—————–————————–————————–——————— 

W środę prosimy młodzież o zapisywanie się na wyjazd do Krakowa, w kancelarii  

w godzinach od 16:00 do 17:00 oraz od 18:30 do 20:00. Podajemy: 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. Proś-

ba, aby w środę 25 maja, w tych godzinach, uzupełnili lub sprawdzili swoje dane osoby 

wyjeżdżające na pielgrzymkę do Włoch. 

Od 17:00 do 18:00 okazja do sakramentu pokuty. 

O 16:30 próba dzieci sypiących kwiaty. Marianki i młodzież prosimy od 18:30 do przy-

strojenia trasy procesji na placu kościelnym. 

——–—–—————–————————–————————–——————— 

W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. o 7:00 i 8:30. Po tej Mszy wyruszy-

my Procesją Eucharystyczną na Stare Osiedle. Tam modlitwa przy 4 ołtarzach, przy 

czwartym ołtarzu Nabożeństwo majowe i zakończenie Procesji. Zachęcamy do licznego 

udziału, ubogacenia Procesji przez, służbę i śpiew. Prośba o dekorację naszych domów  

nie tylko na trasie Procesji, ale na terenie całej parafii. 

O 16:00 zapraszam na spotkanie i ognisko na ogrody parafii ministrantów, marianki oraz 

kandydatów na ministranta i mariankę. 

O 19:00 w Opolu przy parafii Przemienienia Pańskiego Koncert Uwielbienia. 

——–—–—————–————————–————————–——————— 

W piątek o 7:00 Msza św. i rozpoczęcie Camino. Po wieczornej Mszy św. Procesja  

Eucharystyczna i Litania do MB 

——–—–—————–————————–————————–——————— 

W sobotę po Mszy św. o 8:00 Procesja Eucharystyczna. Nabożeństwo majowe 

o 17:30. 

——–—–—————–————————–————————–——————— 

W przyszłą niedzielę Procesja Eucharystyczna i Litania do MB po Mszy św. o 10:00. 

Nie będzie wieczornego Nabożeństwa. Kolekta na cele parafii. Odpust w parafii NSPJ  

w Zawadzkiem. 

——–—–—————–————————–————————–——————— 

Zapraszamy do udziału w Nabożeństwach majowych. 

——–—–—————–————————–————————–——————— 

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

——–—–—————–————————–————————–——————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia 

Bożej opieki łask i zdrowia. Szczęść Boże. 

——–—–—————–————————–————————–——————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny. W kancelarii i zakrystii do nabycia film dvd o Misjach  

w Peru, w Andach, cena 10 zł. (m.in. pracował tam ks. Henryk Pocześniok). 

——–—–—————–————————–————————–——————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Ewę Kaczmarczyk,  

Barbarę Strzyś, Annę Wilczek, Annę Hornik. Bóg zapłać! 

 

Błogosławionego tygodnia ! 

21/2016 


