
Porządek Nabożeństw 

od 20.11. do 27.11.2016 r. 

 

Niedziela 20.11. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

  7:00 Różaniec 

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

gę i Herberta, brata Georga i pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Dziękczynna w int. całej parafii 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 …………………. 

 

Poniedziałek 21.11. Ofiarowanie NMP. wsp. 

17:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Franciszka, braci Alfreda, Leopolda, bratową  

Gertrudę, dziadków i pokr. 

 

Wtorek 22.11. św. Cecylii wsp. 

17:00 W int. organistów, chóru, orkiestry 

 

Środa 23.11. 

17:00 Za ++ Annę i Józefa, teściów Hildegardę i Józefa, dziadków Florentynę i Juliusza 

oraz pokr. 

 

Czwartek 24.11. św. męczenników Andrzeja i towarzyszy, wsp. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++ męża i ojca Jana w r. śmierci, jego rodziców, rodzeństwo, teściów i pokr. 

 

Piątek 25.11. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za ++ matkę Zofię w 30 r. śmierci, ojca Stanisława, siostrę Magdalenę, męża  

Norberta, szwagrów Teodora, Józefa, dziadków i pokr. 

 

Sobota 26.11. 

  8:00 Za + męża Jerzego, ++ z rodziny 

——–—–——–——————–—————–—–——–—————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ Piotra, Łucję, Teodora i Wilhelma 

 

Niedziela 27.11. I Adwent 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ Ericha Smieskol - zam. od sąsiadów. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 ………………… 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 Za + matkę Lydię Bekierz w miesiąc po śmierci 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, 

nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 

1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego 

Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy 

przed Tobą, by uznać Twoje Panowanie, poddać 

się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie 

Ojczyznę i Nas samych. Wyznajemy wobec nieba  

i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wy-

znajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy 

nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe 

czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznaje-

my Twe Panowanie. 

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały,  

z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam 

Chryste! 
 

W naszych sercach – Króluj nam Chryste! 

W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste! 

W naszych parafiach – Króluj nam Chryste! 

W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste! 

W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste! 
W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam 

Chryste! 
W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste! 
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste: 

Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, 

dziękujemy! 
Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wie-

kami – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste 

nasz Królu, dziękujemy! 
Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, 

dziękujemy! 

Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dzię-

kujemy! 

 



Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za 

wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za 

brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grze-

chy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego 

ducha i wszystkich jego spraw. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu  

i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, 

rodzinne i narodowe według Twego prawa: 

 

Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –  

Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –  Chry-

ste nasz Królu, przyrzekamy! 
Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wy-

chowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – 

Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – 

Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

 

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie 

panujących! Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu, 

zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz 

ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do 

wiecznej jedności z Ojcem. W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszyst-

kie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego 

krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wy-

korzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu pa-

nowaniu. Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na 

wzór Najświętszego Serca Twego. 

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspie-

ra nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od 

zła i dokonuje naszego uświęcenia. W Niepokalanym Sercu Maryi składamy 

nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wsta-

wiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy. 

Króluj nam Chryste! Króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenaj-

świętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały 

objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, 

królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. 

 

Sentencja: Phil Bosmans - Ludzie są narażeni na pranie mózgów ze strony me-

diów. Reakcje są spowolnione, słabną siły obronne. Wchłania się wszystko jak 

leci. 

 

Dzisiaj 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. udzielana pod dwoma postaciami. O 17:15 Nabożeństwo  

z Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Kolekta na cele 

parafii. 

–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. 

–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–— 

W piątek o 18:00 spotkanie w salce rodziców dzieci I komunijnych. 

–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. Od 10:00 zapraszamy uczniów gimnazjum, 

którzy nie mogli w pierwszym terminie, (kl. III obowiązkowo) do grabienia liści na 

placu kościelnym. 

–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–— 

W przyszłą niedzielę I Adwentu. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. O 17:15 

Nabożeństwo z błogosławieństwem wianków, świec i opłatków. Kolekta na cele para-

fii. Po Mszach św. kiermasz organizowany przez Caritas. Po południu kiermasz orga-

nizowany w różnych punktach naszej miejscowości. Szczegóły na plakatach. 

Zapraszamy na KIERMASZ 

–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–— 

Bóg zapłać: za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace. Za składane ofia-

ry na cel: Panama 2019. Ofiara na opał wyniosła 4.426 zł i 10 euro. Zespół Caritas 

prosi o upieczenie ciasteczek, pierników na 1 niedzielę Adwentu. Wypieki można 

przynosić w piątek 25 listopada od 16:30 do salki. Zostało zakupione nowe kadzidło 

oraz łódka jako pamiątka Roku Miłosierdzia. 

–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia bło-

gosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–— 

++ Odbył się pogrzeb śp. Jerzy Ibrom l. 80. Wieczny odpoczynek...++ 

–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość, Dobre Nowiny oraz w zakrystii lampiony 

roratnie, książeczki Droga do nieba 

–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Iwonę Henel, Dorotę 

Front, Justynę Sowiak i Marię Konieczny. Bóg zapłać! 

–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–— 

Bóg zapłać Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii. za ich posługę w kościele i w do-

mach chorych. Zachęcamy chorych i ich rodziny do przyjmowania Pana Jezusa  

w każdą niedzielę w domu, przez posługę szafarzy. 

Bóg zapłać wszystkim, którzy troszczą się o stronę muzyczną i śpiew w naszej para-

fii. 

 

św. s. Faustyno i Janie Pawle II - módlcie się za Nami! 
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