
Porządek Nabożeństw 

od 28.05. do 04.06.2017 r. 

 

Niedziela 28.05. Wniebowstąpienie 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża i ojca Jana, rodziców Barbarę i Stanisława, Wiktorię i Karola, siostry Stefanię i Hildegardę, 
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 zdrowie  
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 opusz-
czone 

 

Poniedziałek 29.05. św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, wsp. 

17:30 Nabożeństwo majowe 

18:00 Za ++ męża Marka z ok. 10 r. śmierci, dziadków z obu stron, koleżankę Gabrielę i pokr. 

 

Wtorek 30.05. 

17:30 Nabożeństwo majowe 

18:00 Za ++ męża i ojca Józefa w r. śmierci, rodziców Annę i Wilhelma, Jadwigę i Herberta, synów Andrzeja  
i Huberta, brata Georga i pokr. 

 

Środa 31.05. Nawiedzenie NMP 

17:00 Za ++ matkę Elżbietę Kandora z ok. urodzin, ojca Pawła, rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga, siostrę 
Elżbietę, szwagra Rajmunda, rodziców chrzestnych, Lydię Bekierz oraz dziadków z obu stron  
Nabożeństwo majowe 

 

I Czwartek 01.06. św. Justyna, męczennika, wsp. 

  7:30 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia 

  8:00 Za + Jana Banach - zam. od Jana ze Słopnic 

 

I Piątek 02.06.  

  7:00 W int. chorych, samotnych, starszych (j. niemiecki) 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za + męża Jerzy Zymela w 1 r. śmierci 

21:00 W int. idących na pielgrzymkę 

 

I Sobota 03.06. 

  8:00 Za + Ernesta Mocny - zam. od sąsiadów 

14:00 Dziękując Bogu za dar życia, rodziców, wychowawców, małżonków, dzieci, ludzi napotkanych na swej 
drodze, prosimy o dalszą Bożą opiekę, zdrowie dla nas i naszych bliskich - rocznik 1967 

15:00 chrzest Laura Barbara Grala 

——————————————–————————————————– 

16:00 Adoracja Najśw. Sakramentu 

18:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z  podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie  
w rodzinie 

 

Niedziela 04.06.  Zesłanie Ducha św. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie 
z ok. 70 r. urodzin Anieli Bąk (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + matkę Stanisławę w 100 r. urodzin 

17:15 Nabożeństwo do Ducha św. 

18:00 Za + Annę Tacica w  miesiąc po śmierci 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

22(1222) 28.05. – 04.06.2017 

 

Święta Rita z Cascii 
 

Urodziła się około 1380 r. w rodzinie ubogich górali 
w Rocca Porena, niedaleko Cascii (Umbria) jako 
jedyne dziecko. Według podania miała być dziec-
kiem wymodlonym przez pobożnych rodziców. Na 
chrzcie otrzymała imię Małgorzata. Na życzenie 
rodziców wyszła za mąż. Związek ten był jednak 
bardzo nieudany. Porywczy, brutalny mąż był powo-
dem wielu jej dramatów. Rita znosiła swój los  
z anielską cierpliwością. Mąż Rity zginął zabity  
w porachunkach wendety. Rita była matką dwóch 
synów, z którymi miała kłopoty wychowawcze.  
Bojąc się, by nie kontynuowali wendety, prosiła  
Boga, aby raczej zabrał ich ze świata niż mieliby 
stać się zabójcami. Bóg wysłuchał tej prośby. Obaj 
młodzieńcy zmarli podczas epidemii. Rita jako trzy-
dziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do zakonu augu-
stianek, które miały swój klasztor 
w Cascia. Ponieważ była analfabetką, została przyję-
ta do sióstr "konwersek", które były przeznaczone 
do codziennej posługi w klasztorze. Z całą radością, 
z miłości dla Oblubieńca, spełniała najniższe posługi w klasztorze. Miała szczególne 
nabożeństwo do Bożej męki. Kiedy pewnego dnia kaznodzieja miał kazanie o męce Pań-
skiej, prosiła gorąco Jezusa, by dał jej zakosztować męki chociaż jednego ciernia, który 
ranił Jego przenajświętszą głowę. Została wysłuchana. 
W czasie modlitwy poczuła nagle w głowie silne ukłucie. Na tym miejscu wytworzyła 
się bolesna rana, która zadawała jej nieznośne cierpienia przez 15 lat, aż do śmierci. Rita 
odznaczała się posłuszeństwem, duchem modlitwy i cierpliwości. Będąc prostą i niewy-
kształconą osobą, osiągnęła szczyty kontemplacji. Zmarła na gruźlicę 22 maja 1457 r.  
w Cascii. Tam spoczywa jej ciało nienaruszone do dziś. Sanktuarium Świętej, obejmują-
ce jej rodzinny dom w Rocca Porena oraz klasztor i kościół w Cascii, w którym została 
pochowana, jest miejscem tłumnych pielgrzymek. Kiedy ciało Rity umieszczono  
w cyprysowej trumnie, po kilku latach wybuchł w kościele gwałtowny pożar. Mimo że 
spalił się cały kościół, trumna pozostała nietknięta. Papież Urban VIII w roku 1628  
zatwierdził jej kult. Jednak jej uroczysta kanonizacja odbyła się dopiero w roku 1900. 
Dokonał jej papież Leon XIII, nazywając św. Ritę „|drogocenną perłą Umbrii”. Św. Rita 
jest patronką w sprawach trudnych i beznadziejnych. 
 

Sentencja: Paulo Coelho - Drogę wytycza się idąc. 



Opowiadanie 

Kto nie umie ustępować i obstaje kurczowo przy swoim, nie może się dziwić, 
że ponosi szkodę – rzekł mędrzec i opowiedział historię o muszli  
i bekasie. Pewna muszla, rozchyliwszy swoją skorupkę, leżała w słońcu na  
plaży i się opalała. Zwabiło to bekasa, który bardzo gustował w miękkim 
miąższu muszli. Ledwo jednak jego ostry dziób dotknął wnętrza muszli, jej 
skorupka natychmiast się zatrzasnęła. Jeśli nie popuścisz, to najpóźniej za dwa 
dni wyschniesz, wycedził przez dziób bekas. Jeśli nie popuszczę, to najpóźniej 
za dwa dni zdechniesz z głodu, wycedziła muszla przez swoją skorupkę. I kie-
dy tak się spierali, nadszedł rybak i oboje pochwycił. 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 
Zaproszenia 

 02.06. Noc Bibliotek w Kolonowskiem, szczegóły na plakatach 
(obowiązują zapisy) 

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

 04.06. pielgrzymka Mniejszości Narodowych na Górę św. Anny 

 07.06. o 18:00, spotkanie Bractwa św. Józefa w par. NSPJ w Zawadzkiem 

 10.06. pielgrzymka osób starszych, chorych na Górę św. Anny. Zapisy do 
wyjazdu busem u p. Sabiny Owsiak 

 11.06. w niedzielę o 16:00, w sali OSP, spektakl Polskiego Teatru Historii 
pt. „Popiełuszko Apostoł Odwagi”. Wejściówki w cenie 15 zł. do nabycia 
w zakrystii, kancelarii oraz u młodzieży z grupy „ Z nadzieją do Panamy” 

 Fatima, koszt wyjazdu to 3.320 zł. ok. 70% tej sumy należy wpłacić do 
końca czerwca, całość do 05 września 
——————–——–——–————–——–—–———–————— 

Na wesoło 

Dystyngowana dama składa wizytę Piusowi IX, by wyrazić wdzięczność: 
Od lat cierpiałam na silny ból w nodze. Spotkało mnie jednak niesłychane 
szczęście: udało mi się zdobyć jedną z pończoch Waszej Świątobliwości.  
Założyłam ją i natychmiast zostałam uleczona! Papież wybucha niepohamo-
wanym śmiechem, droga pani, masz doprawdy więcej szczęścia niż ja. Każde-
go ranka zakładam obie moje pończochy i ledwie mogę się poruszać. 

 
Wiekowy zakonnik zjawia się któregoś dnia na papieskiej audiencji, tonąc we 
łzach. Co się stało? pyta Pius IX. Wyjawiono mi, Ojcze Święty, że narodził się 
antychryst. Naprawdę? A ileż on miałby mieć lat? – Trzy lub cztery. – Nie 
trwóż się, oświadcza spokojnie papież, tą sprawą musi się już zająć mój  
następca. My możemy spać spokojnie. 

 

Ostatnie, do środy, Nabożeństwa Majowe 

Dziś Wniebowstąpienie Pańskie. Kolekta to jałmużna postna oraz na cele diecezji.  
O 17:15 Nabożeństwo majowe. 

Zarząd DFK zaprasza dziś na spotkanie z ok. dnia matki i ojca o godz. 15:00, do sali na 
boisku. 

——————–——–——–———–———–——–—–———–————— 

We wtorek o 19:00 Czuwanie przed Bierzmowaniem. O 19:00 spotkanie w kościele na 
które zapraszam uczniów 3 klasy gimnazjalnej wraz z rodzicami. Od 19:30 spowiedź.  
o 20:00 w salce spotkanie tylko dla uczniów. 

——————–——–——–———–———–——–—–———–————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy i majowym spotkanie dla chętnych którzy 
chcą zostać ministrantami lub mariankami. 

——————–——–——–———–———–——–—–———–————— 

W I czwartek w Żędowicach o 17:30 Sakrament Bierzmowania dla młodzieży naszego 
dekanatu. Zbiórka w kościele o 16:45. W naszym kościele o 7:30 Godzina św. i Koronka, 
o 8:00 Msza św. 

——————–——–——–———–———–——–—–———–————— 

W I piątek Msze św. O 7:00 (j. niemiecki) i 18:00. Od 8:00 odwiedziny chorych  
z Komunią św. w domach. O 21:00 Msza św. i „Droga 4+4=14”. Wyruszamy spod ko-
ścioła do Zameczku w lesie w Zawadzkiem i powrót do własnych domów. Idziemy  
w milczeniu. Każdy ma za zadanie po drodze odmówić 4 części Różańca i 4 Koronki do 
Bożego Miłosierdzia. Każdy dostanie krótki tekst do rozważań. Razem do przejścia jest 
14 kilometrów. Zabieramy latarkę i kamizelkę odblaskową. Osoby nie pełnoletnie niech 
idą z osobą za nie odpowiedzialną.  

——————–——–——–———–———–——–—–———–————— 

W I sobotę od 16:00 do 18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, indywidualna, 

w ciszy. O 15:00 Msza św. roczków i chrzcielna.  

Od 10:00 do 13:00 w ogrodach plebani Dzień Dziecka na który zapraszamy z organizato-
rem Biblioteką Centrum Kultury. Wiele atrakcji, szczegóły na plakatach. Będzie zakopy-
wana „kapsuła czasu”. 

——————–——–——–———–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę Zesłanie Ducha św. Kolekta na cele diecezji i budowę świątyni 
Opatrzności Bożej. Odpust w par. Staniszcze Małe.  

——————–——–——–———–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Czerwionki: Ewa Żyłka, Gerarda 
Mańczyk, Joanna Balon, Justyna Szymocha. Bóg zapłać! 

——————–——–——–———–———–——–—–———–————— 

Zapowiedzi przedślubne: 2. Paweł Karpeta zam. Wrocław i Aneta Kisiel zam. Kolo-
nowskie. 2. Piotr Włodarski zam. Zawadzkie i Izabela Krupka zam. Kolonowskie.  
1. Rafał Płachetka zam. Jemielnica i Nina Świerc zam. Kolonowskie. 

——————–——–——–———–———–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każdą modlitwę, życzliwość, prace, ofiary. Za udział w procesjach w Dni 
Krzyżowe, przygotowanie krzyży, modlitwy i złożone ofiary. Za prace przy klombach 
kwiatowych, kupno i sadzenie kwiatów. 

——————–——–——–———–———–——–—–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

——————–——–——–———–———–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość, książeczka „Co to znaczy, że Wierzę”, Droga 
do nieba, Pico, Weite Welt, Stadt Gottes 

22/2017 


