
Porządek Nabożeństw 

od 13.11. do 20.11.2016 r. 

 

Niedziela 13.11. 33 zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 W int. żyjących i ++ członków Róż Różańcowych (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 W int. żyjących i ++ członków klubu seniora z Kolonowskiego 

17:15 Różaniec za ++ polecanych w wypominkach 

18:00 Za ++ kapłanów 

 

Poniedziałek 14.11. 

17:00 1. Za ++ męża Jana, rodziców Mariannę i Pawła, rodzeństwo i ++ z rodziny 

 2. …………………………. 

 

Wtorek 15.11. św. Albert W. biskupa i doktora, wsp. 

17:00 Za ++ męża i ojca Pawła Kwas, ++ jego rodziców Henryka, Helenę, brata Bernarda Kwas, 

Urszulę, Jana Brol, ++ z rodzin Adamczyk i Wodarczyk 

 

Środa 16.11. Rocznica pośw. Bazylik św. Piotra i św. Pawła 

17:00 Za ++ rodziców Elżbietę i Gerharda Steinert, matkę Elżbietę Krupok, dziadków Kopyto, 

Steinert, Krupok, wujka Ernesta, Józefa, Teodora, ciocię Reginę ++ z pokr. 

 

Czwartek 17.11. św. Elżbiety, zakonnicy, wsp. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 1. W int. Zespołu Caritas, wszystkich wolontariuszy żyjących i ++ 

 2. Za + Franciszka Hornik z Poznania 

 

Piątek 18.11. bł. Karoliny Kózkównej, wsp. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za ++ męża i ojca Alfreda z ok. urodzin, ++ jego rodziców Marię i Jana, teściów Gertrudę  

i Wilhelma Drzymalla 

18:00 W int. młodzieży 

 

Sobota 19.11. 

  8:00 Za ++ męża, rodziców, teściów i pokr. 

15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę Anioła Stróża zdrowie dla syna 

Janusza w 1 r. urodzin oraz w int. Magdaleny z ok 30 r. urodzin 

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

16:00—18:00 Adoracja 

18:00 Za + matkę Elżbietę z ok. 80 r. urodzin 

 

Niedziela 20.11. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża Józefa, synów Andrzeja, Huberta, rodziców Annę i Wilhelma, Jadwigę i Her-

berta, brata Georga i pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Dziękczynna w int. całej parafii 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 …………………. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Komentarz do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia  

Jezusa za Króla i Pana 
 

Myśl o potrzebie aktu intronizacyjnego 

została zapoczątkowana w związku z wszczę-

ciem w archidiecezji krakowskiej w 1996  

roku procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej 

Rozalii Celakówny, krakowskiej pielęgniarki  

i mistyczki, zmarłej w czasie II wojny świato-

wej. Wówczas światło dzienne ujrzały jej za-

piski i można było poznać treść udzielonych 

jej objawień prywatnych, w których Jezus 

domaga się m.in. aktu intronizacyjnego. 

Świadczy o tym choćby ten zapis: „Jest ratu-

nek dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego 

Króla i Pana w zupełności przez intronizację, 

nie tylko w poszczególnych częściach kraju, 

ale w całym państwie z rządem na czele. To 

uznanie ma być potwierdzone porzuceniem 

grzechów i całkowitym zwrotem do Boga”. 

Od początku było wielu ludzi dobrej woli, 

autentycznie zaangażowanych w dzieło intro-

nizacji Jezusa, zawierzających realizację swo-

ich dążeń i oczekiwań Boskiej Opatrzności i wspierających pasterzy Kościoła wy-

trwałą i cierpliwą modlitwą na rzecz należytego rozeznania sprawy. Okazało się 

również, że analogiczna myśl o konieczności uznania Chrystusa swoim Panem  

i Zbawicielem stanowi centralny rys duchowości i formacji wielu wspólnot i sto-

warzyszeń w Polsce, zwłaszcza środowiska oazowego i charyzmatycznego, jest 

też u podstaw spotkań młodzieży w Lednicy. Ta niezwykła zbieżność myśli rzeszy 

wiernych, inspirowana nie tylko prywatnymi objawieniami, ale mająca wyraźne 

podstawy biblijne i szerokie rozwinięcie w nauczaniu Kościoła, szczególnie  

w encyklice „Quas Primas” Piusa XI, nie mogła być lekceważona, ani odkładana 

na bok. Pasterze Kościoła dostrzegli w niej bardzo konkretny oddźwięk zmysłu 

wiary ludu Bożego. Przyjęcie panowania Jezusa, uznanie Go swym Panem, ma 

znaczenie zbawcze. Jest pragnieniem serc rozumiejących, że od największych za-

grożeń doczesnych nieskończenie groźniejsza jest utrata zbawienia. 

 



Współcześnie zagraża ona coraz większej liczbie ludzi na skutek odrzucenia praw-

dy – na skutek odrzucenia Chrystusa, który jest Prawdą i na skutek odrzucenia Jego 

prawa miłości. Przyjęcie panowania Jezusa Chrystusa ma być z założenia aktem 

wiary narodu. Celem tego aktu nie jest zapewnienie doczesnej władzy czy dostat-

ku, ale poddanie osobistego, rodzinnego i narodowego życia Chrystusowi i życie 

według praw Bożych. Akt ten powinien wpłynąć na rzeczywistość doczesną, ale 

nie może stanowić nadużycia Najświętszego Imienia Jezusa do osiągania celów 

doczesnych. Jest wyrazem posłuszeństwa Bogu, czyli odpowiedzią człowieczej 

miłości na Miłość Bożą, jest też aktem sprawiedliwości, czyli oddaniem Bogu tego, 

co Jemu należne. Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana nie 

jest zwieńczeniem, lecz początkiem dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce 

i w narodzie polskim. Przed nami wielkie i ważne zadanie. Jego realizacja zakłada 

szerokie otwarcie drzwi Jezusowi, oddanie Mu swego życia, przyjęcie tego, co nam 

oferuje i dzielenie się Nim z innymi. Chodzi o umiłowanie Jezusa do końca, zawie-

rzenie Mu naszych rodzin, podejmowanie posługi miłości miłosiernej oraz realiza-

cję Ewangelii we wszelkich wymiarach życia, nie wykluczając jego aspektu ekono-

micznego, społecznego i politycznego. Od Maryi, naszej Pani i Królowej, trzeba 

się uczyć spoglądania na wszystkie wymiary życia oczyma wiary, szukając światła 

w prawdzie objawionej. Nie wolno przy tym zagubić świadomości, że w realizacji 

tego wszystkiego potrzeba Bożego wsparcia. Dlatego ważne jest powierzanie Du-

chowi Świętemu całego dzieła i poszczególnych przedsięwzięć. Potrzeba wiele 

modlitwy i ofiary w dziele odnowy oblicza Kościoła i naszej Ojczyzny. 

 

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana 

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludz-

kiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego 

świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić 

w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed 

Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie 

poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i znie-

wag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane 

dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać 

o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które 

okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na 

Twoją Miłość. Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas 

w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech 

pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. Króluj nam 

Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę 

Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, 

miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo 

świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Amen. 

 

Sentencja: Phil Bosmans - Uwierz w życie tak mocno, że nawet śmierć cię z nim 

rozdzielić nie zdoła. 

Dzisiaj porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. O 17:15 ostatni Różaniec za zmar-

łych polecanych w wypominkach. Kolekta na opał do obiektów parafialnych (trzecia  

i ostatnia). W kościele w Kielczy o godzinie 16:00, można wysłuchać koncertu „Gaude 

Mater Polonia - Wincenty z Kielczy in memoriam”. 

–—–——–——–——————–———–—–———–—————–— 

Od poniedziałku Msze wieczorne będą o 17:00. W poniedziałek po Mszy wieczornej 

można zapisywać Intencje Mszalne na 2017 rok. 

–—–——–——–——————–———–—–———–—————–— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. 

–—–——–——–——————–———–—–———–—————–— 

W czwartek po wieczornej Mszy św. spotkanie parafialnego Zespołu Caritas (jak zaw-

sze zapraszamy nowych członków do naszego zespołu). 

–—–——–——–——————–———–—–———–—————–— 

W piątek o 18:00 Msza św. dla całej młodzieży na zakończenie Roku Miłosierdzia. 

–—–——–——–——————–———–—–———–—————–— 

W sobotę od 16:00 - 18:00 cicha, indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

–—–——–——–——————–———–—–———–—————–— 

W przyszłą niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla, zakończenie Roku Miłosierdzia. 

Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. O 10:00 dziękczynna Msza św. w int. parafii 

za Rok Miłosierdzia. Komunia św. będzie udzielana pod dwoma postaciami. O 17:15 

Nabożeństwo z Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. 

Kolekta na cele parafii. 

–—–——–——–——————–———–—–———–—————–— 

Bóg zapłać: za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace. Młodzieży za gra-

bienie liści. Zespołowi Caritas i pomagającym za przygotowania spotkania z św. Mar-

cinem. Kolekta w dniu 01.11. na cele cmentarza wyniosła 2.300 zł. Bóg zapłać za ofia-

ry składane z racji stawianych pomników i rezerwacji grobów. Bóg zapłać za złożone 

ofiary z racji wypominek. 

Zespół Caritas prosi o upieczenie ciasteczek, pierników na 1 niedzielę Adwentu.  

Wypieki można przynosić w przyszły piątek 25 listopada od 16:30 do salki. 

–—–——–——–——————–———–—–———–—————–— 

++ Odbył się pogrzeb śp. Władysław Żołnierczyk l. 90. Wieczny odpoczynek ++ 

–—–——–——–——————–———–—–———–—————–— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogo-

sławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

–—–——–——–——————–———–—–———–—————–— 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

–—–——–——–——————–———–—–———–—————–— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Małgorzatę Gołombek, 

Beatę Piontek, Elżbietę Janoszka i Sabinę Kiejnig. Bóg zapłać! 

–—–——–——–——————–———–—–———–—————–— 

Rozpoczął się sezon grzewczy w kościele. Prosimy o zamykanie drzwi wejściowych oraz 

na chór. Prośba o przytrzymywanie, wchodząc lub wychodząc, drzwi wahadłowych  

w kościele. 

Jezu ufam Tobie ! 
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