
Porządek Nabożeństw 

od 12.06. do 19.06.2016 r. 

 

Niedziela 12.06. 11 zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30  Za + matkę Marię w 1 r. śmierci, ++ ojca i pokr. (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

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

siostrę Krystynę, bratową Teresę, siostrzeńca Norberta, szwagierki, szwagrów i pokr. 

17:15 Nieszpory 

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

 

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

18:00 Za ++ matkę Agnieszkę w r. śmierci, ojca Karola, brata, bratową ++ z rodziny i pokr. 

19:00 Nabożeństwo Fatimskie 

 

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

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

Gertrudę i Piotra, szwagrów, szwagierki, pokr. z obu stron 

 

Środa 15.06. bł. Jolanty, zakonnicy, wsp. 

17:00 Za + Marka Buchacz w 9 r. śmierci, ++ z rodzin Buchacz, Ziaja, koleżankę Gabrielę,  

kuzyna Ryszarda 

 

Czwartek 16.06. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za + Józef Dudarewicz w miesiąc po śmierci 

 

Piątek 17.06. św. brata Alberta, zakonnika, wsp. 

17:30  Różaniec w int. ŚDM 

18:00 Za + Benedykt Puzik w miesiąc po śmierci 

19:00 …………………………….. 

 

Sobota 18.06. 

  8:00 Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą za wst. NSM o dalsze błogosławieństwo, 

opiekę i zdrowie z ok urodzin 

——–—–——–—–—————————–—————–——————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą za wst. NSM o dalsze błogosławieństwo, 

opiekę i zdrowie w rodzinie 

 

Niedziela 19.06. 12 zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 ………………………….. (Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ męża i ojca Henryka z ok. urodzin, dziadków, ciocie, wujków oraz ++ z pokr. 

17:15 Nabożeństwo Miłosierdzia 

18:00 Za + matkę Łucję w r. śmierci, ojca Teodora, brata Piotra, teściów Ritę i Augustyna, 

dziadków, pokr i dusze w czyśćcu 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Refleksja 

 

„Wszedłem do twego 

domu, a nie podałeś Mi 

wody do nóg; ona zaś 

łzami oblała Mi stopy  

i swymi włosami je 

otarła. Nie dałeś Mi 

pocałunku; a ona, od-

kąd wszedłem, nie 

przestaje całować nóg 

moich”. Jak bardzo czulibyśmy się bezpiecznie, gdybyśmy pozostawali 

na poziomie teoretycznych sporów? Przecież nie brakuje wyzwań, nad 

którymi należy się dogłębnie zastanawiać i o których warto uczciwie roz-

mawiać. Kto z nas nie czuje się bezsilny wobec niezliczonej liczby wyjaz-

dów zarobkowych, czy notorycznego braku czasu, który sprawia, że czu-

jemy się strasznie samotni w naszych rodzinach? Chrześcijaństwo to coś 

więcej, niż sprawa takich, czy innych poglądów, wartości, prawd, przyka-

zań. Jezus stał się człowiekiem, a więc to, co dotychczas było absolutnie 

oderwane od twardej, ziemskiej rzeczywistości, włączył w prozę życia. 

Bóg przyjął ciało, a prawdę odtąd można nie tylko poznawać, ale doty-

kać! Ludzie przyzwyczajeni do niekończących się sporów na poziomie 

rozumu i wartości, mogą czuć się znużeni słowami papieża Franciszka, 

który często podkreśla, jak ważna jest czułość i dotyk. Łatwo jest zapo-

mnieć, że w wierze chodzi także, a może przede wszystkim, o proste ge-

sty i słowa. Ile razy zaufaliśmy drugiemu człowiekowi, bo ten po prostu 

się do nas uśmiechnął? Cenimy u bliźnich zdolność do współczucia, zro-

zumienia i pomocy i niejednokrotnie mówimy: „On jest po prostu dobrym 

człowiekiem”. Jeśli po Naszym odejściu komuś zrobi się smutno to zna-

czy, że nie jest z nami tak źle. 

 

Sentencja: przysłowie hiszpańskie - Jutro jest najbardziej zajętym dniem 

tygodnia. 

 



Camino. Kolonowskie-Góra św. Anny-Opole-Skorogoszcz  110 km. 

Część 1 

Szlak Camino to nie tylko Hiszpania. Wiele jest dróg św. Jakuba w Europie i w Polsce. 

Zaczynają „żyć” drogi, które powstały dawno, ale były zapomniane. Powstaje też dużo 

nowych dłuższych lub krótszych szlaków jakubowych. O istnieniu takiej drogi, nie wie 

nawet mieszkaniec miasta lub wioski, przez którą ją wyznaczono. Jest znak muszli 

przy domu, a mieszkaniec często nie wie, co ona oznacza. Szlaki jakubowe stały się 

w ostatnich latach modne. Coraz więcej jest osób podejmujących wędrowanie. Krocząc 

nimi można spotkać wędrującego wychowawcę z dwoma, trzema więźniami. Idą oni 

w celach terapeutycznych. Można spotkać grono przyjaciół lub rodzinę, którzy week-

endowo, od piątku do niedzieli podejmują trud pielgrzymowania. Przez wspólnie spę-

dzony czas odbudowują wspólnotę, odnawiają więzi. W Polsce dwa główne szlaki to, 

na północy „Droga Polska” od Ogrodnik do Słubic (ok. 900 km.) i na południu „Via 

Regia” od Medyki do Zgorzelca (ok. 900 km.). Anna, Karolina, Maria, Zofia, Henryk, 

Marek i ja ruszyliśmy małym odcinkiem szlaku południowego z Góry św. Anny do 

Skorogoszczy. Ale do tego szlaku postanowiliśmy dojść pieszo z Kolonowskiego. Doj-

ście to odcinek ponad trzydziestu kilometrów. Tak to zrodziła się trzy dniowa piel-

grzymka, podjęta przez siedem osób. Msza św. o 7:00 i bez zbędnych słów i rozczula-

nia nad sobą ruszamy. W tym roku zabieram jako „kamień-intencję” Dzienniczek św. 

siostry Faustyny. Trwa bowiem Rok Miłosierdzia, a siostra Faustyna to Apostołka Bo-

żego Miłosierdzia. Plecaki prawie tak samo duże. Prawie, gdyż Ania ma nie plecak 

a plecaczek, w którym wszystko mieści, nawet wieczorową kreację. Plecak na długie 

Camino, jak i na krótkie jest tak samo załadowany, gdyż podstawowe rzeczy trzeba 

zabrać niezależnie od ilości dni wędrowania. Zabiera się tylko mniej ubrań, ale reszta 

jest potrzebna zawsze. Ta reszta to: śpiwór, kubek, łyżka, przybory do mycia, coś od 

deszczu, buty na nogach i klapki czy sandały w plecaku. Na początku wędrówki nasze 

nogi są wypoczęte gładziutkie jak „pupa niemowlaka”. W pierwszym dniu nie towa-

rzyszą nam znaki-muszle, ale trasa jest znana, gdyż to tradycyjna droga, którą parafia-

nie od trzydziestu lat pielgrzymują do św. Anny, na kalwaryjskie obchody Aniołów 

Stróżów. O Maju, mówi się, że to najpiękniejszy miesiąc w roku. Każdy miesiąc może 

być piękny. Gdyż pogoda to nie tylko to co za oknem, w powietrzu, ale przede wszyst-

kim, pogodę nosimy w swoim sercu. Na Camino w sercu pogoda zawsze jest piękna, 

a piękno miesiąca Maja widać, słychać i czuć gdy się wędruje, szczególnie w lasach. 

Majowa zieleń jest wyrazista. Majowy śpiew ptaków to koncert z dźwiękami nie do 

oddania w najlepszych salach koncertowych. Majowe zapachy są „przebogate”. Piel-

grzymka to oczywiście modlitwa. Chociaż na Camino jest to modlitwa indywidualna, 

każdego z samym sobą i w momencie w którym ktoś chce się modlić. Spotkani ludzie 

czują jednak, że idziemy, aby się modlić, dlatego proszą nieraz o modlitwę. Tak jak 

pani ekspedientka ze sklepu w Rozmierzy, gdzie zrobiliśmy obiadową ucztę. Pomogła 

nam ucztę przygotować, sprzedając produkty do zjedzenia i mówiąc gdzie nam zaparzą 

wrzątek, aby kawę, herbatę czy też zupkę chińską zalać. Na koniec prosi „pomódlcie 

się za mnie”. Słysząc to inna pani rzekła „a ty to się sama pomódl, a nie zwalaj na in-

nych”. Ruszamy dalej, idziemy, idziemy, idziemy. Aż tu ni stąd ni zowąd w dali widać 

wzniesienie. Góra św. Anny. Jeszcze ok. dziesięciu kilometrów, cztery godziny i jeste-

śmy w Bazylice. 

ciąg dalszy za tydzień 

Dzisiaj kolekta na cele parafii. O 17:15 Nieszpory. O 15:45 w salce Zapraszamy na kolejny film 

i rozmowę. Tytuł filmu „7 kilometrów od Jerozolimy”. 

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

W poniedziałek Msza św. o 18:00. O godzinie 19:00 Nabożeństwo Fatimskie. 

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

W środę Msza św. szkolna o 17:00. 

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

W piątek o 19:00 ostatnia w tym roku szkolnym Msza św. dla młodzieży gimnazjum i starszej. 

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

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. Wyjazd na pielgrzymkę do Łagiewnik i Starego Są-

cza o godzinie 6:00 z parkingu (do wtorku prosimy o wpłatę 60 zł.). 

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

W przyszłą niedzielę druga kolekta na opał. O 17:15 Nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia. 

O godzinie 15:00 w Sali OSP Koncert Charytatywny dla Michała (bilety-wejściówki do nabycie 

w Centrum Kultury w UMiG). 

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

Bóg zapłać: za wszelkie dobro, modlitwy, prace. Szczególnie za liczny udział w Sumie i Proce-

sji Odpustowej. Za ubogacenie Liturgii dzieciom, ministrantom, mariankom, szafarzom, chórowi 

i orkiestrze. 

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

Zapowiedzi przedślubne:  

3. Anioł Rafał zam. Centawa i Gomoła Ewa zam. Kolonowskie; 

3. Konieczko Łukasz zam. Kolonowskie i Czołek Ewelina zam. Krasiejów; 

3. Markowski Mateusz zam. Kolonowskie i Gala Klaudia zam. Turawa. 

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

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia Bożej opieki 

łask i zdrowia. Szczęść Boże. 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Gizelę Stryczek, Irenę Jancik, 

Renatę Fuchs i Agnieszkę Rudyk. Bóg zapłać! 

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

21 czerwca o godzinie 19:00, Msza św. Roku Miłosierdzia. 

 Zapraszamy wszystkich do udziału, wspólnej modlitwie, napisaniu i przyniesieniu intencji. 

Zapraszam szczególnie Naszą Grupę Młodzieży, która wyjedzie na ŚDM do Krakowa. czyli  

12 osób z Kolonowskiego, 2 z Korfantowa, 8 ze Staniszcz Małych i 7 ze Staniszcz Wielkich. 

Zapraszam młodzież i ich rodziców. Będziemy modlić się o błogosławiony i bezpieczny wyjazd, 

pobyt i powrót. Po Mszy młodzież i rodziców zapraszam do salki parafialnej na spotkanie organi-

zacyjne. Dziękujemy za wsparcie wyjazdu przez zakup rzeczy podczas odpustu. Dochód to 820 

zł. W dalszym ciągu można wspierać wyjazd młodzieży do Krakowa przez składane ofiary do 

skarbonki Miłosierdzia w wejściu do kościoła lub zakup świeczek w zakrystii. 

 

26 czerwca o godzinie 11:00, Uroczystość 60 rocznicy święceń kapłańskich 

 ks. proboszcza, prałata Wolfganga Globisch i ks. Józefa Cichoń. 

W związku z tą Uroczystością prośba o zaangażowanie się w przygotowanie Liturgii Mszy św. 

Zapraszam ministrantów, szafarzy, lektorów, chór, orkiestrę, organistów. Po Mszy św. spotkanie 

dla gości i naszych parafian będzie w straży oraz obok budynku straży. Prośba o upieczenie ciast, 

przygotowanie poczęstunku (np. sałatki) Chętnych do przygotowania w swoim domu jakiś po-

traw prosimy o informację, co zamierza ktoś przygotować, do pań: Drzyzga, Mrocheń, Krupok, 

Baron. Do tych pań można zgłaszać się gdy ktoś w jakikolwiek sposób chce pomóc. 

24/2016 


