
Porządek Nabożeństw 

od 23.04. do 30.04.2017 r. 

 

Niedziela 23.04. Biała, Miłosierdzia 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża i ojca Ernesta z ok. urodzin, rodziców Agnieszkę i Konrada, teściów Annę 
i Andrzeja, siostrę Magdalenę, szwagra Eryka (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Władysława o spokój duszy, ++ z pokr. i dusze w czyśćcu 

17:15 Nabożeństwo Miłosierdzia 

18:00 Za ++ rodziców 

 

Poniedziałek 24.04. św. Wojciecha, patrona Polski, uroczystość 

17:00 Za + Wandę Lipp - zam. od sąsiadów 

 

Wtorek 25.04. św. Marka, ewangelisty, święto 

18:00 Za żyjących i ++ mieszkańców ulic Leśna, Opolska, Krzywa, Prosta. Procesja 

 

Środa 25.04. 

17:00 Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę MBNP  
i zdrowie w rodzinie Marii i Grzegorza oraz o Boże bł. w rodzinie córki 

 

Czwartek 27.04. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 1. Za ++ ojca Jerzego, matkę Urszulę, męża Gintra, oraz ++ z rodziny 

 2. Za + żonę Annę oraz o Boże bł. opiekę MBNP i zdrowie dla żyjących z rodziny 

 

Piątek 28.04. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ żonę Wandę w 4 r. śmierci oraz pokr. z obu stron 

 

Sobota 29.04. św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora, patronki , święto 

  8:00 Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę MBNP  
i zdrowie z ok. 25 r. ślubu Danuty i Wojciecha 

15:00 Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę MBNP  
i zdrowie z ok. 25 r. ślubu Moniki i Rudolfa 

———————————————————————- 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ rodziców, teściów, siostry i pokr. 

 

Niedziela 30.04. III Wielkanocy 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. 
 i zdrowie z ok. urodzin (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ matkę Katarzynę z ok urodzin, poległego ojca Piotra, męża Tadeusza oraz  
++ z rodzin Schatton, Szydłowski, Obst, Bartodziej, Muc, Klein 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za ++ męża i ojca Leona, rodziców Karola i Gertrudę, pokr. i dusze w czyśćcu 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

17(1217) 23.04. – 30.04.2017 

 

 

Niedziela Biała, Miłosierdzia 

 

„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzą-

cych. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale 

wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą 

świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy 

oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostat-

ku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przy-

nosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je 

u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według  

potrzeby”. Kiedy wreszcie słowo „moje” nie będzie budo-

wało muru w relacji z bliźnim, ale nasączone będzie życz-

liwą gotowością do dzielenia się tym, co udało nam się 

zarobić i zgromadzić? Kiedy wreszcie patrząc na tych, 

którym się powodzi gorzej niż nam, przestaniemy ich ob-

winiać, myśleć, że mogli się bardziej postarać itd.? Kiedy 

wreszcie uwolnimy się od obaw, że pomagając uzależnia-

my bliźniego od siebie i może przyczyniamy się do leni-

stwa, bo w razie czego wie, że mu pomożemy? Czy ko-

chając Chrystusa możemy tak łatwo zwalniać się z odpo-

wiedzialności za innych, a szczególnie za biednych? Miłosierdzie jest owocem 

życia duchowego. „Jeden duch 

i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących”, od tego się wszystko zaczyna. 

Jeśli mamy wspólne doświadczenie wiary, spotykamy razem Jezusa na niedzielnej 

liturgii, podzielamy wspólną miłość do Niego i wartości, które 

z niej wypływają, to jednocześnie stajemy się coraz bardziej zdolni do współczu-

cia, współodpowiedzialności. Czy w naszej parafii ożywia nas „jeden duch”  

i „jedno serce”? 

 

Sentencja: Peter Rosegger - W młodości studiujemy dorosłych, aby osiągnąć mą-
drość. W dorosłości studiujemy dzieci, aby zrozumieć, czym jest szczęście. 



Opowiadania 
Mistrz wciąż napominał swoich uczniów, że konieczne są nie tylko czy-
ny, lecz w równej mierze także umie-jętność żywienia nadziei. Dla jed-
nego z uczniów wskazówka ta była niezrozumiała i poprosił o wyjaśnie-
nie. Mistrz udał się z uczniem nad jezioro i wszedł wraz z nim do łodzi. 
Następnie odepchnął łódź od brzegu, a gdy odpły-nęli od niego spory 
kawałek, zaczął wiosłować tylko jednym wiosłem. Łódź przestała posu-
wać się naprzód i wciąż kręciła się w kółko. Ależ, co ty robisz? zawołał 
uczeń. Żeby posuwać się naprzód, musisz używać dwóch wioseł! Słusz-
na uwaga, przytaknął mistrz. Jedno wiosło to praca, drugie to nadzieja. 
Tylko ten, kto łączy czyn z pełną nadziei tęsknotą, robi postępy i do cze-
goś dochodzi. 
 

Grupa handlowców udała się na delegację do Chicago. Zapewnili  

żony, że spokojnie zdążą z powrotem na piątkową kolację. Ale było tyle 

spraw do omówienia, że spotkanie się przeciągnęło; musieli więc pędem 

udać się na lotnisko. Biegnąc przez halę odlotów, jeden z nich niechcący 

potrącił stolik, na którym stał koszyk z jabłkami. Nie zatrzymując się, 

dotarli na czas do samolotu i z westchnieniem ulgi zajęli swoje miejsca. 

Wszyscy z wyjątkiem jednego. Ten przystanął, zajrzał w głąb swego ser-

ca i znalazł współczucie dla dziewczynki, której przewrócono stragan  

z jabłkami. Zamachał kolegom na pożegnanie i wrócił do hali. Ucieszył 

się, że tak zrobił. Dziesięciolatka okazała się niewidoma. Handlowiec 

pozbierał jabłka i spostrzegł, że kilka z nich się obiło. Sięgnął do portfela 

i zwrócił się do dziewczynki: Proszę, tu masz dziesięć dolarów za szko-

dy. Mam nadzieję, że nie zepsuliśmy ci dnia. Kiedy odchodził, dziew-

czynka zawołała za nim: Czy ty jesteś Jezusem? 

—————–——–——–————–——–—–———–——— 

 sobota 13 maja - 100 lecie Objawień Fatimskich. O godz. 14:00 Msza 
św. i procesja do figury MB, Różaniec Fatimski. Następnie spotkanie 
w ogrodach plebanii. Młodzież z grupy „Z nadzieją do Panamy”  
zaprasza na kawę, ciasto i rozmowy. Gdyby ktoś chciał upiec ciasto 
na to spotkanie to prośba o zgłoszenie się u ks. Piotra lub kogoś  
z młodych. 

 sobota 20.05. od 8:00 do 20:00 można będzie uzyskać poradę kardio-
logiczną w gabinecie u p. dr. Michała Banaś ul. Nowa 11. Ekg 99 zł. 
Ekg+USC 149 zł. Chętni mogą się zapisać pod nr. tel. 694644741 lub 
w kancelarii parafii. 

Niedziela Biała, Miłosierdzia. Porządek Mszy jak w każdą niedzielę. 
O 17:15 Nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia. Kolekta na cele Caritas 
diecezji. 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 
W poniedziałek, Konwent kapłanów naszego dekanatu. Msza św. w par. św. 
Rodziny w Zawadzkiem o 18:00. Zapraszamy. W naszej parafii Msza św. 

o 17:00. 
——————–——–——–————–——–—–———–————— 

We wtorek święto św. Marka. Msza św. o 18:00, po niej procesja do krzyża na 
ul. Leśnej. 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po spotkanie kandydatów do I Komunii 
św. 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 
——————–——–——–————–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. Niedziela Biblijna. Propozycja 
lektury Pisma św. rodzinnie lub indywidualnie. 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Prosta: Badura Joanna,  
z ul. Kolejowa Trzasko Grażyna, Mocny Karina, Michen Alicja. Bóg zapłać! 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 

++ Odbył się pogrzeb śp. Joachim Świerc l.82. Wieczny odpoczynek…++ 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 
Bóg zapłać: za ofiary: pomoc dla Michała 1.900 zł. utrzymanie miejsc w Ziemi 
św. 2.100 zł. potrzeby sióstr karmelitanek 3.530 zł. „zestaw wielkanocny”  
1.500 zł. pomoc dla Peru 1.350 zł. 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życze-
nia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny ( z dodatkiem płyty ), Mały Gość Niedzielny. 
——————–——–——–————–——–—–———–————— 

Zakopane. Program (może ulec zmianie w zależności od pogody): 
Piątek: godz. 7:00 wyjazd z parkingu. Nawiedzenie sanktuarium w Ludźmie-
rzu. Dojazd na miejsce ok. 14:00. O 17:00 wyjazd na Różaniec i Mszę św. do 
MB Fatimskiej na Krzeptówkach. Sobota: Śniadanie. Przejazd i spacer do MB 
Jaworzyńskiej na Wiktorówkach (droga ok 1.5 godziny, trochę pod górkę). 
Tam Msza św. Dla chętnych spacer na Rusinową Polanę. Powrót, odpoczynek. 
Wieczorem spacer po Zakopanym. Niedziela: Msza św. Śniadanie. Spacer na 
Kalatówki do pustelni św. brata Alberta. Wyjazd do domu, powrót ok. 20:00. 
Noclegi w pokojach 4 osobowych z łazienkami. Śniadanie, przejazd i wstępy  
w cenie, pozostałe posiłki w własnym zakresie. 
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