
Porządek Nabożeństw 

od 21.08. do 28.08.2016 r. 

 

Niedziela 21.08. 21 zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Różę Smieskol w r. ur., ojców Franciszka i Jerzego oraz ++ z pokr. Smieskol, 

Obst i Wałaszek  

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do B. Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże w 1 r. 

ślubu Aleksandry i Roberta oraz o Boże bł. I zdrowie w int. rodziców, rodzeństwa i dziad-

ków 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za + męża i ojca Leona, matkę Gertrudę, + ojca Karola oraz ++ z pokr 

 

Poniedziałek 22.08. NMP Królowej, wsp. 

  8:00 Za + matkę Paulinę Śmieszkoł w 3 r. śm., + ojca Teodora, ++ rodziców Śmieszkoł, Kraka 

oraz ojca Tadeusza 

13:00 Msza św. i ślub: Aleksandra Hreczuch i Rafał Gawlik 

 

Wtorek 23.08.  

18:00 Za + żonę i matkę Edeltraude w r. śm., rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu 

 

Środa 24.08. św. Bartłomieja, Apostoła, święto 

18:00 Do Op. B. za wst. NSM, św. s. Faustyny o Miłosierdzie Boże, umocnienie, bł. Boże i zdro-

wie dla męża z ok. 60 r. ur. i syna z ok. 20 r. ur. 

 

Czwartek 25.08.  

17:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18:00 Za + matkę Katarzynę w r. śm., ojca Piotra, męża Tadeusza oraz ++ z rodzin Schatton  

i Szydłowski 

 

Piątek 26.08. MB Częstochowskiej, uroczystość 

  6:30 Różaniec w int. pielgrzymów 

  7:00 W int. pielgrzymów 

 

Sobota 27.08. św. Moniki, wsp. 

  8:00 ………………………. 

——–—–——–—–—————————–—————–——————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Do B. Op. przez wst MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdro-

wie w rodzinach dzieci oraz + męża 

 

Niedziela 28.08. 22 zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 ………………………. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + żonę i matkę Urszulę w r. śm, ++ rodziców, teściów, siostrę, brata, szwagra oraz  

++ z pokr. 

18:00 ………………………. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Refleksja  

„Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię 

doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, któ-

rego za syna przyjmuje. Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami 

jak z dziećmi”. 

Chory tęskni za zdrowiem. Biedny tęskni za pieniędzmi. Zmęczony tęskni 

za łóżkiem, a przepracowany za urlopem. Łatwo przyjęliśmy dewizę jed-

nego ze starożytnych filozofów, że zło jest brakiem dobra. Kiedy doświad-

czamy jakiegoś braku, to od razu mamy wrażenie, że spotkało nas coś złe-

go. Jeśli Bogu na nas zależy, to będzie troszczył się o to, aby mi niczego 

nam brakowało. Czy aby na pewno? 

„Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał,  

a na swej duszy szkodę poniósł?” – pyta Chrystus w Ewangelii św. Mate-

usza. Można mieć wiele, a może i wszystko, a nie mieć nic. I nie jest to 

żadna gra językowa. Ilu milionerów w przypływie szczerości przyznaje, że 

daliby wszystko, gdyby ich majątek można było zamienić na kilku praw-

dziwych przyjaciół... 

Królestwo Boże kieruje się paradoksalną logiką, że kto traci, ten zyskuje. 

Niech więc nas nie dziwi, ani nie gorszy sytuacja, w której wiatr wieje 

nam w twarz i doświadczamy niemałego trudu. W takich chwilach może-

my przyglądać się sercu. Jeśli zbytnio przywiązaliśmy się do naszych 

ludzkich sposobów działania, zabezpieczania siebie i innych; jeśli zagalo-

powaliśmy się w pogoni za pracą, pieniędzmi, przyjemnościami, chwila 

doświadczenia może okazać się wielkim błogosławieństwem. Odkrywamy 

wtedy, że ostatecznie jedynym pewnikiem w naszym życiu jest Bóg,  

a wszystko inne jest o tyle cenne, o ile pomaga nam się do Niego zbliżać.  

 

Sentencja: Martin Heidegger: Wiara, która nie jest stale wystawiana na 

możliwość niewiary, nie jest wiarą, ale zwykłą wygodą  

 



Opowiadanie 

Żona idealna 

Mułła siedział w sklepie z herbatą, gdy przyszedł sąsiad, by z nim 

porozmawiać. 

– Mułła, przygotowuję się do ożenku – powiedział. – Jestem tym 

bardzo podekscytowany. Czy ty nigdy nie myślałeś o tym, by się 

ożenić? 

Mułła odrzekł: 

– Tak, myślałem o tym. Kiedy byłem młody, bardzo chciałem to 

zrobić. Chciałem znaleźć doskonałą żonę. Zacząłem podróżować, 

by ją znaleźć. Udałem się do Damaszku, tam znalazłem piękną  

kobietę, pełną wdzięku, uprzejmą i uduchowioną, ale nie znała 

spraw świata. Udałem się więc w dalszą podróż, do Isphahanu. 

Tam znalazłem kobietę zarówno uduchowioną, jak i światową, 

piękną pod wieloma względami, ale nie mogliśmy się porozumieć. 

W końcu udałem się do Kairu i po długich poszukiwaniach znala-

złem ją. Była głębokiego ducha, piękna pod każdym względem, 

umiała zarówno znaleźć się w świecie, jak i żyć tym, co przekracza 

ludzki wymiar. Wiedziałem, że znalazłem doskonałą żonę. Na ko-

niec przyjaciel zadał mu kolejne pytanie: 

– Mułła powiedz, dlaczego jej nie poślubiłeś?. 

– Och... – odrzekł ten kiwając głową. – Również ona szukała ideal-

nego męża.  

 

Papież Franciszek o Miłosierdziu 

„Nie możemy uciec od słów Pana, i na ich podstawie będziemy 

osądzeni: czy daliśmy jeść głodnemu, czy daliśmy pić spragnione-

mu, czy przyjęliśmy przybysza i odzialiśmy nagiego, czy mieliśmy 

czas dla chorego i więźnia (por. Mt 25, 31-45)” (MV 15). 

Czasem traktujemy przykazania, jako bezpieczną kryjówkę. 

„Czego ode mnie chcecie, przecież robię to i tamto?”. Jezus przez 

przykazania chce nas nauczyć miłości. Także do tego bliźniego, 

który na pierwszy rzut oka nie wzbudza w nas sympatii.  

Dzisiaj Msze św. o 7:30; 10:00; 18:00. Nieszpory o 17:15. Kolekta na cele para-

fii. 

–—–——–——————–————————–———–—————–— 

Parafialna Pielgrzymka na Górę św. Anny z naszej parafii wyruszy w piątek 

po Mszy św. o godz. 7:00. Przed Mszą św. o 6:30 zapraszamy do naszej świąty-

ni na Różaniec w int. pielgrzymów. W sobotę o 9:30 Msza św. na Górze św. 

Anny w kaplicy Domu Pielgrzyma. Powrót pieszej pielgrzymki w niedzielę ok. 

21:00.  

Zapisy do wyjazdu autokarem w zakrystii. Wyjazd z przed Kościoła o 8:00, 

koszt wyjazdu ok. 20 zł.  

–—–——–——————–————————–———–—————–— 

W sobotę o godz. 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

–—–——–——————–————————–———–—————–— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. Nie będzie Nieszporów, będzie po-

witanie pielgrzymów ok. 21:00. 

–—–——–——————–————————–———–—————–— 

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

wszystkim, którzy przyjęli i ugościli pielgrzymów. 

–—–——–——————–————————–———–—————–— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia 

Bożej opieki łask i zdrowia. Szczęść Boże. 

–—–——–——————–————————–———–—————–— 

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

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

–—–——–——————–————————–———–—————–— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Marię Spałek, Marze-

nę Morcinek, Kornelię Nadzielski i Renatę Knapik. Bóg zapłać! 

–—–——–——————–————————–———–—————–— 

Na wesoło 

Mały Jasiu skacze, żeby zadzwonić domofonem, lecz jego niski wzrost mu na to 

nie pozwala. Temu wszystkiemu przygląda się policjant. Podchodzi do chłopca  

i wciska za niego guzik w domofonie.  

- I co teraz? - pyta policjant.  

- Teraz trzeba uciekać, panie policjancie. 

 

Kierowcy samochodów, które brały udział w czołowym zderzeniu, znaleźli się 

obok siebie na łóżkach w szpitalu.  

- Kolego, czy myśmy się już nie widzieli? 

- Raczej nie, bo gdybyśmy się widzieli, to byśmy tu nie leżeli. 

 

Boże prowadź Nas! 

34/2016 


