
Porządek Nabożeństw 

od 31.07. do 07.08.2016 r. 

 

Niedziela 31.07. 18 zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + matkę Martę z ok urodzin, ojca Franciszka, 3 siostry, 2 braci, bratową, szwagrów, sio-

strzeńca oraz pokr. (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + ojca Ignacego Szymik z ok. 90 r. urodzin i + matkę Ritę 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za ++ rodziców Franciszkę i , 2 braci, teściów,  Albinę, wnyka Patryka, zięcia Krystiana, 

szwagierkę Elżbietę, 3 szwagrów oraz pokr. 

 

Poniedziałek 01.08. św. Alfonsa Marii Liguori, biskupa i doktora, wsp. 

  8:00 Za ++ rodziców 

 

Wtorek 02.08. 

18:00 Do Bożej Op. z podz. za otrzymaną łaskę 50 lat życia za wst MBNP z prośbą o dalszą Bożą 

opiekę, zdrowie, pomoc Ducha Św. i jego dary z ok. urodzin córki oraz o Boże bł. w rodzinie 

 

Środa 03.08. 

18:00 Za + Józefa Dudarewicz - zam. od sąsiadów 

 

I Czwartek 04.08. św. Jana Marii Vianneya, kapłana, wsp. 

17:00 Godzina św. i Koronka 

18:00 Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski za wst MBNP z prośbą o dalszą Bożą opiekę, zdro-

wie w rodzinie 

 

I Piątek 05.08. 

  8:00 W int. chorych, starszych, samotnych (j. polski) 

17:30 Różaniec 

18:00 Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski za wst MBNP z prośbą o dalszą Bożą opiekę, zdro-

wie z ok. 55 r. ślubu oraz o Boże bł. w rodzinie 

 

I Sobota 06.08. Przemienienie Pańskie, święto 

  8:00 Do Ducha Św. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. z ok 1 r. ślubu 

15:00 Msza i chrzest: Wiktoria Izabela Topola 

——–—–——–—–—————————–—————–——————— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + Elfrydę Gerlich w miesiąc po śmierci 

 

Niedziela 07.08. 19 zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Przez wst. NSM z podz. za dar życia, otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 

urodzin Marii Kruk oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za otrzymane łaski i Boże bł. z prośbą o dalszą Bożą 

opiekę, z ok. 50 r. urodzin dla Renaty i 30 r. urodzin dla Aliny 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 …………….. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Historia Światowych Dni Młodzieży 

W 1985 roku, odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego 

Roku Młodzieży w Rzymie, w Niedzielę Palmową. Ojciec Święty 

Jan Paweł II dedykuje List Apostolski do młodych oraz ogłasza 

ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. W 1986 roku I Świato-

wy Dzień Młodzieży. Odbywa on się na poziomie diecezji. Te-

mat: Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was.  

W 1987 r. II Światowy Dzień Młodzieży. Są to obchody międzyna-

rodowe w Buenos Aires. Miały one charakter dialogu papieża  

z młodymi. Błogosławiony Jan Paweł II odpowiadał na pytania, 

które młodzież wcześniej przygotowała. Dotyczyły one problemów 

z jakimi borykali się w swoim kraju. W Santiago de Compostella w 

1989 r. papież mówił o tym, że nasza wiara ma podłoże historycz-

ne, a mottem spotkań było Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem  

(J 14,6). ŚDM w 1991 w Częstochowie były szczególnie ważne ze 

względu na podłoże historyczne. Były one okazją do wspólnego 

spotkania młodzieży podzielonej wcześniej Europy. Hasłem ŚDM 

w Częstochowie były słowa Otrzymaliście ducha przybrania za 

synów (Rz 8, 15). W 1993 r w Denver błogosławiony Jan Paweł II 

zachęcał do odwagi w głoszeniu Chrystusa i Dobrej Nowiny. Wy-

jątkowym pod względem liczby uczestników było spotkanie z mło-

dymi w 1995 r. w Manili na Filipinach. Zgromadziło się tam na 

wspólnej modlitwie ok 4 mln osób z całego świata. Ojciec Święty 

skierował do nich słowa: Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posy-

łam (J 20,21) Istotny był także podczas tych dni udział we Mszy 

Świętej przedstawicieli chińskiego Kościoła patriotycznego.  

W 1997 r. papież spotkał się z młodymi w Paryżu. Spotkanie to 

było pełne symbolicznych gestów które miały pomóc w odpowie-

dzeniu sobie na zadane w orędziu pytanie. Nauczycielu, gdzie 

mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie (J 1,38–39). Kolejne spotkanie 

miało miejsce w Rzymie w roku 2000 r. Był to rok w którym ob-

chodziliśmy Wielki Jubileusz Chrześcijaństwa. Zapraszając mło-

dych do Rzymu papież skierował do nich słowa: „Młodzi wszystkich kontynentów, nie lękajcie się 

być świętymi nowego tysiąclecia! Bądźcie miłośnikami kontemplacji i modlitwy; postępujcie zgod-

nie z wyznawaną wiarą i służcie ofiarnie braciom jako żywe członki Kościoła i budowniczowie 

pokoju”. W 2002 r. ŚDM obchodzone były w Toronto pod hasłem: Wy jesteście solą dla ziemi… 

Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13–14). To były ostatnie ŚDM pod przewodnictwem błogo-

sławionego Jana Pawła II. Niezwykłym wydarzeniem tych dni była przygotowana i prowadzona 

przez młodzież Droga Krzyżowa. Papież w homilii na zakończenie powiedział: Dziękuję Bogu za 

drogę Światowych Dni Młodzieży! Dziękuję Bogu za tylu młodych, których objęły one w ciągu tych 

szesnastu lat!  

 

Sentencja: Baltasar Gracian - Jeśli ktoś, źle mówi o innych, do jego uszu dotrą, prędzej czy póź-

niej, jeszcze gorsze słowa o nim samym. 

 



Po śmierci papieża błogosławionego Jana Pawła II obchodom ŚDM przewodniczył 

Ojciec Święty Benedykt XVI kontynuując tradycję międzynarodowych spotkań. 

Odbyły się one kolejno: w 2005 r. w Kolonii, w 2008 r. w Sydney oraz w 2011 r.  

w Madrycie. W Koloni mottem ŚDM były słowa: Przybyliśmy oddać Mu pokłon 

(Mt 2, 2) Papież mówił: Przedstawcie Chrystusowi swe radości i swe smutki, po-

zwalając, aby swoim światłem rozjaśnił On wasze umysły i swoją łaską dotknął wa-

szych serc. W Sydney Benedykt XVI przypomniał o wrodzonej godności każdego 

ludzkiego życia, od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, a także wyjaśnił sens 

troski o naturalne środowisko. Zachęcał do zastanowienia się nad tym, jakie miejsce 

zajmują w naszym społeczeństwie ludzie ubodzy, starsi, imigranci oraz osoby po-

zbawione prawa głosu. Te dni upłynęły pod hasłem: Gdy Duch Święty zstąpi na 

was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1, 8). Ostatnie ŚDM 

jakim przewodniczył papież Benedykt XVI miały miejsce w Madrycie a ich mot-

tem było: Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze (por. Kol 2, 7). 

Benedykt XVI powiedział do młodych: „Drodzy przyjaciele, niech żadne nieszczę-

ście was nie paraliżuje! Nie lękajcie się świata ani przyszłości, ani swej słabości.” 

Od 2013 roku ŚDM przewodniczy papież Franciszek. W Rio de Janeiro podkreślił, 

że Ewangelia jest dla wszystkich, a nie dla niektórych. Papież Franciszek będzie 

przewodniczy obchodom w Krakowie. ŚDM w Polsce odbywają się pod hasłem: 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt. 5, 7). 

——–—–———————–———–————————–———–————— 

W sierpniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

 07.08. Róża   7 p. Hildegarda Klabisch 

 14.08. Róża   8 p. Gizela Zajonc 

 15.08. Róża   9 p. Maria Kruk 

 21.08. Róża 10 p. Brygida Lepka 

 28.08. Róża 11 p. Krystyna Swoboda 

——–—–———————–———–————————–———–————— 

Opowiadanie 

Do mądrego rabina przyszedł pewien strapiony człowiek. Rabbi - rzekł, załamując 

ręce - jestem do niczego. Nie udaje mi się zrobić nawet połowy tego, co powinie-

nem. Ach tak? - odmruknął rabin. Proszę, udziel mi jakiejś mądrej rady - poprosił 

nieszczęśnik. Po dłuższym namyśle rabin odpowiedział: Ach, mój synu, posłuchaj, 

co ci powiem - zajrzyj na stronę 930 w almanachu New York Timesa za rok 1970,  

a może odnajdziesz spokój ducha. Nieco zbity z tropu tą dziwną poradą mężczyzna 

udał się do biblioteki, by odszukać wskazane źródło. A oto co znalazł - zestawienie 

średniej celności uderzeń najwybitniejszych graczy baseballu. Ty Cobb, najlepszy 

ze wszystkich wybijających, miał średnią 0,367. Nawet Król Uderzenia, Babę Ruth, 

nie osiągnął więcej. Mężczyzna wrócił więc do rabina i spytał: Ty Cobb, 0,367. I to 

wszystko? Zgadza się - odparł rabin. Ty Cobb trafiał raz na trzy podejścia do kija. 

Nie osiągnął nawet połowy trafień. Więc czego ty się spodziewasz? Aha - mruknął 

w odpowiedzi ten, co uważał się za nieudacznika, bo udawało mu się zrobić tylko 

połowę z tego, co musiał. 

Dzisiaj Msze św. o 7:30 (j. polski); 10:00; 18:00. Nieszpory o 17:15. Kolekta na cele 

parafii. W godzinach wieczornych - nocnych przyjazd Grupy ŚDM z Krakowa. 

——–—–———————–———–————————–———–————— 

I czwartek miesiąca. Godzina ś. i Koronka do Bożego Miłosierdzia o 17:00. 

——–—–———————–———–————————–———–————— 

I piątek miesiąca. Msze św. o 8:00 i 18:00. Rano wystawienie Najśw. Sakramentu i lita-

nia do NSPJ. Od 9:00 odwiedziny chorych w domach ( z wyjątkiem ulic Pluderska  

i Haraszowskie - na tych ulicach odwiedziny w sobotę od 9:00). 

——–—–———————–———–————————–———–————— 

I sobota miesiąca. Nabożeństwo Maryjne o 17:00. 

——–—–———————–———–————————–———–————— 

W przyszłą niedzielę Msze św. o 7:30 (j. polski); 10:00; 18:00. Nabożeństwo ku czci 

Bożego Miłosierdzia o 17:15. Kolekta na cele diecezji i seminarium. 

——–—–———————–———–————————–———–————— 

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Od 15 do 20 sierpnia. Hasło: Od źródeł Chrztu do 

Miłosierdzia - do nowego życia. Zapisy i szczegóły u o. Waldemara par. NSPJ w Za-

wadzkiem tel. 693274142. W naszej parafii  gościmy strumień Nyski. Prośba o przyjęcie 

pielgrzymów do swoich domów z środy na czwartek (17/18 sierpień). 

——–—–———————–———–————————–———–————— 

Parafialna Pielgrzymka na Górę św. Anny od 26 do 28 sierpień. Zapisy tych, którzy 

pragną spać w domu pielgrzyma w zakrystii do 15 sierpnia (podać ilość noclegów). Zapi-

sy do wyjazdu autokarem u p. Baron tel. 4631813. Msza na Górze św. Anny w sobotę  

o 9:00.  

——–—–———————–———–————————–———–————— 

Pielgrzymka do Włoch: do 22 sierpnia prośba o wpłacenie na konto parafii z dopiskiem 

pielgrzymka Włochy, całej kwoty ma wyjazd. 

——–—–———————–———–————————–———–————— 

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

wakacyjną posługę w naszej parafii. 

——–—–———————–———–————————–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia Bożej 

opieki łask i zdrowia. Szczęść Boże. 

——–—–———————–———–————————–———–————— 

Zapowiedzi przedślubne: 2. Aleksandra Hreczuch zam. Kolonowskie i Rafał 

Gawlik zam. Kolonowskie. 

——–—–———————–———–————————–———–————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, książeczka Droga do nieba (25 i 27 zł), modlitewnik  

Fatimski (5 zł), książka „Camino (10 zł). 

——–—–———————–———–————————–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Elżbietę Klisz, Adelajdę  

Wacławczyk, Annę Rogawski i Joannę Konieczko. Bóg zapłać! 

——–—–———————–———–————————–———–————— 

Prośba: Przeżyliśmy ŚDM w parafii i Krakowie oraz wizytę papieża Franciszka. Mile 

widziane są spisane refleksje z tego czasu. Świadectwo z tych dni. Jeśli ktoś przeżył oso-

biście te dni, czy też przez telewizję. Gościł młodzież w swoim domu, czy spotkał, był  

w Krakowie, Opolu, Górze św. Anny niech napisze i podzieli się swoimi przeżyciami. 

Można pisać tradycyjnie na kartce lub na adres ks.pb@interia.pl 

31/2016 


