
Porządek Nabożeństw 

od 21.05. do 28.05.2017 r. 

 

Niedziela 21.05. VI Wielkanocy 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ Annę i Albina, brata Karola, szwagrów Ericha i Tadeusza oraz pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Jakuba Budny oraz syna Jana w 5 r. urodzin o opiekę MB, 
zdrowie, oraz o Boże bł. w rodzinach Budny i Obst 

17:15 Nabożeństwo majowe 

18:00 Za + męża i ojca Ryszarda, ++ rodziców i teściów 

 

Poniedziałek 22.05. 

17:30 Procesja i majowe 

18:00 Za ++ i żyjących mieszkańców Starego Osiedla, ulic Kościuszki, Szkolnej 

 

Wtorek 23.05. 

17:30 Procesja i majowe 

18:00 Za ++ i żyjących mieszkańców ulic Haraszowskie, Słoneczna, Pluderska 

 

Środa 24.05. NMP Wspomożycielki wiernych 

17:00 Procesja i majowe 

 Za ++ żyjących mieszkańców Nowego Osiedla, 1 Maja, Bendawic, Czerwionki, Topolowej 

 

Czwartek 25.05. 

14:00 Msza i ślub Marta Masternak i Konrad Gorol 

17:30 Nabożeństwo majowe i Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ męża i ojca Jerzego w 8 r. śmierci, rodziców Marię i Pawła, teściów Elżbietę i Piotra, brata 
Georga, żonę Helenę, brata Joachima, siostrę Elfrydę jej męża Michała, 2 bratanków Józefa  
i Rudolfa, siostrzeńca Franciszka i dusze opuszczone 

 

Piątek 26.05. św. Filipa Nereusza, prezbitera, wsp. 

17:00 Różaniec za młode pokolenie 

17:30 Nabożeństwo majowe 

18:00 1. Za ++ męża i ojca Wilhelma, rodziców, teściów, siostrę, braci pokr. i dusze opuszczone 

 2. Za + Zdzisława Socha w miesiąc po śmierci, ++ żonę Elżbietę i matkę Franciszkę 

 

Sobota 27.05. 

  8:00 Za ++ ojca Ottona w 30 r. śmierci, braci Gerharda, Franciszka, bratowe Janinę, Alicję, bratanka 
Ireneusza, szwagrów Leona, Norberta 

——————————————–————————————————– 

17:30 Nabożeństwo majowe 

18:00 Za ++ męża i ojca Ewalda w r. śmierci, rodziców, teściów, brata Stefana i Józefa, szwagrów Józefa 
i Rudolfa 

 

Niedziela 28.05. Wniebowstąpienie 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża i ojca Jana, rodziców Barbarę i Stanisława, Wiktorię i Karola, siostry Stefanię i Hilde-
gardę, braci Wilhelma i Oswalda, bratową Elżbietę, siostrzeńca Jerzego, pokr i dusze opuszczone. 
(j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdro-
wie z ok 55 r. ślubu i 75 r. urodzin oraz o Bożą opiekę w rodzinach dzieci i wnuków 

17:15 Nabożeństwo majowe 

18:00 Za ++ brata Piotra, rodziców Łucję i Teodora, teściów Ritę i Augustyna, dziadków, pokr i dusze 
opuszczone 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

21(1221) 21.05. – 28.05.2017 

 

I Objawienie Fatimskie 

 

13 maja 1917 r. bawiliśmy się z Hiacyntą i Francisz-
kiem na szczycie zbocza Cova da Iria. Budowaliśmy 
murek dookoła gęstych krzewów, kiedy nagle ujrzeli-
śmy jakby błyskawicę. 

„Lepiej pójdźmy do domu - powiedziałam do moich 
krewnych. - Zaczyna się błyskać, może przyjść  
burza". „Dobrze!" - odpowiedzieli. 

Zaczęliśmy schodzić ze zbocza, poganiając owce  
w stronę drogi. Kiedy doszliśmy mniej więcej do  
połowy zbocza, blisko dużego dębu, zobaczyliśmy 
znowu błyskawicę, a po zrobieniu kilku kroków da-
lej, ujrzeliśmy na skalnym dębie, Panią w białej suk-
ni, promieniującą jak słońce. Jaśniała światłem jesz-
cze jaśniejszym niż promienie słoneczne, które świe-
cą przez kryształowe naczynie z wodą. Zaskoczeni 
tym widzeniem zatrzymaliśmy się. Byliśmy tak bli-
sko, że znajdowaliśmy się w obrębie światła, które Ją 
otaczało, lub którym Ona promieniała, mniej więcej w odległości półtora metra. 
Potem Nasza Droga Pani powiedziała: 

 „Nie bójcie się! Nic złego wam nie zrobię!" 

 „Skąd Pani jest?" - zapytałam. 

 „Jestem z Nieba!"S 

 „A czego Pani ode mnie chce?" 

 „Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez 6 kolejnych miesięcy, 
dnia 13 o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego chcę. Następ-
nie wrócę jeszcze siódmy raz". 

 „Czy ja także pójdę do nieba?" „Tak!" 

 „A Hiacynta?" „Też!" 

 „A Franciszek?" „Także, ale musi jeszcze odmówić wiele różańców". 

Przypomniałam sobie dwie dziewczynki, które niedawno umarły. Były moimi 
koleżankami i uczyły się tkactwa u mojej starszej siostry. 

 „ Maria das Neves jest już w niebie?" „ Tak, jest". 

 „ A Amelia?" „ Zostanie w czyśćcu aż do końca świata".  



 „Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On 
wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany i jako proś-
ba o nawrócenie grzeszników?" „ Tak, chcemy!" 

 „Będziecie więc musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą!" 
Wymawiając te ostatnie słowa rozłożyła po raz pierwszy ręce przekazując nam 
światło tak silne, jak gdyby odblask wychodzący z Jej rąk. To światło dotarło do 
naszego wnętrza, do najgłębszej głębi duszy i spowodowało, żeśmy się widzieli w 
Bogu, który jest tym światłem, wyraźniej niż w najlepszym zwierciadle. Pod 
wpływem wewnętrznego impulsu również nam przekazanego, padliśmy na kolana 
i powtarzaliśmy bardzo pobożnie: „O Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię. 
Mój Boże, Mój Boże, kocham Cię w Najświętszym Sakramencie". 

Po chwili Nasza Droga Pani dodała: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzy-
skać pokój dla świata i koniec wojny!" 

Potem zaczęła się spokojnie unosić w stronę wschodu i wreszcie znikła w nie-
skończonej odległości. Światło, które Ją otaczało zdawało się torować Jej drogę 
do przestworza niebieskiego. Z tego powodu mówiliśmy nieraz, że widzieliśmy, 
jak się niebo otwierało. 

 

Sentencja: Tamara Lungier: Ważne, aby w życiu znaleźć coś, co sprawia, że jest 
ono pełniejsze. 

——————–——–——–—–——–—–———–————–———— 
Na wesoło 

Na lekcji religii pani opowiada dzieciom, jak Pan Jezus był na pustyni i pyta Ja-
sia:- Jasiu, kto oprócz Pana Jezusa był na pustyni? 

 Staś i Nel - odpowiada Jasio. 

 

Ania chwali się mamie: - Dzisiaj w szkole jako jedyna się zgłosiłam 

 A o co pani się pytała? - Kto nie odrobił pracy domowej. 

 

Proboszcz uradował się widząc w kościele grupę żołnierzy. 

 No, mój synu – pyta po Mszy św. – czemu to dzisiaj przyszliście do kościoła? 

 Bo nie wyczyściliśmy dobrze broni – pada odpowiedź. 

 

Przychodzi pacjentka do lekarza i mówi: Dawno u pana nie byłam. 

 Ciekawe dlaczego? - Niestety zachorowałam. 

 
Spotykają się dwie sąsiadki: 

 Co mąż ci kupił na 25-tą rocznicę ślubu?- Widzisz to srebrne BMW na parkin-
gu? Taaak... Piękne…- Kupił mi fartuszek takiego koloru. 

 

Mała stonoga pyta się swojego taty: Tato, co to jest człowiek? 

 Człowiek to jest takie stworzenie, co ma o 98 nóg mniej od nas. 

Dziś kolekta na cele parafii. Nabożeństwo Majowe o 17:15. 
——————–——–——–————–——–—–———–————— 

Dni krzyżowe, modlitwa o urodzaje ziemskie, obronę przed kataklizmami, 
odpowiednią pogodę. Procesje: w poniedziałek i wtorek o 17:30, w środę 

o 17:00. 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 

W piątek o 19:00 Msza św. dla młodzieży starszej i gimnazjum. Po Mszy 

w salce spotkanie dla kandydatów do bierzmowania (III klasa). 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 

W sobotę pielgrzymka dzieci I komunijnych i rodziców na Górę św. Anny. 
Wyjazd z parkingu o 7:30. 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę Wniebowstąpienie Pańskie. Kolekta to jałmużna postna 
oraz na cele diecezji. Odpust w par. Staniszcze Małe. 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Czerwionki: Halina Knol, 
Teresa Wojsa, Maria Poloczek, Monika Jastrzembska. Bóg zapłać! 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 

Zapowiedzi przedślubne: 3. Adrian Wodniok zam. Ligota Turawska i Kata-
rzyna Nocoń zam. Kolonowskie. 3. Kamil Werner zam. Kolonowskie i Estera 
Richter zam. Zawadzkie. 1. Paweł Karpeta zam. Opole i Aneta Kisiel zam. 
Kolonowskie. 1. Piotr Włodarski zam. Zawadzkie i Izabela Krupka zam.  
Kolonowskie. 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każdą modlitwę, życzliwość, prace, ofiary. Za uszycie nowych 
flag. Za upieczenie ciast i jego zakup na cele grupy „Z nadzieją do Panamy”, 
kwota ofiarowana w Dzień Fatimski na ogrodach plebanii to 1.350 zł. 

Za regulowanie opłat cmentarnych za pomniki i groby. Za ofiary składane or-
ganistom. (na Msze dodatkowe, pogrzeby, śluby, roczki, chrzty zamówienie 
organisty jest w gestii rodziny). Ofiara złożona na zakup opału wyniosła 3.523 
zł. 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 

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

——————–——–——–————–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny, Droga do nieba 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 

 Prośba do mieszkańców ulic hr. Colonny, Długiej oraz kwiatowych o przy-
gotowanie ołtarzy Bożego Ciała na Osiedlu. Ołtarze mogły by stać:  
1. Colonny, 2. Długiej, 3. Chabrów 4. przy nowym krzyżu. Będą wykonane 
nowe podesty pod ołtarze. 

 02.06 od godz. 8:30 do 13:00 Festiwal Zdrowia na terenie PG w Kolonow-
skiem. 

21/2017 


