
Porządek Nabożeństw 

od 04.06. do 11.06.2017 r. 

 

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 zdro-
wie 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 

 

Poniedziałek 05.06. NMP Matki Kościoła, święto 

  8:00 Za + Grażyna Mordyńska - zam. od Róż Różańcowych 

18:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdro-
wie z ok. 35 r. ślubu 

 

Wtorek 06.06. 

18:00 1. Za ++ rodziców Gertrudę i Waltra, ich rodziców, rodzeństwo z obu stron, Martę i Emanuela 
oraz pokr. 

 2. Za męża i ojca Ernesta w 2 r. śmierci 

 

Środa 07.06. 

17:00 Za ++ matkę Martę w r. śmierci, ojca Jana, rodziców Krystynę i Wilhelma, braci Józefa i Francisz-
ka, ciocię Józefinę i pokr. 

 

Czwartek 08.06. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 1. Do Jezusa Chrystusa Kapłana za żyjących i ++ kapłanów związanych z naszą parafią—zam. od 
serduszek i Margaretek 

 2. Do Bożej Op. za wst. MBNP o opiekę i zdrowie dla koleżanki Gabrieli jej męża i córki  
z rodziną 

 

Piątek 09.06.  

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za + matkę Annę z ok. urodzin, jej mężów Alfreda i Piotra, męża Gerharda, teściów, szwagrów, 
szwagierki, dziadków i pokr. z obu stron 

 

Sobota 10.06. 

  8:00 Za ++ męża i ojca Józefa Leja w r. śmierci, rodziców Paulinę i Józefa Steinert, Paulinę i Francisz-
ka Leja synową Beatę, brata Gerharda i Elżbietę Steinert, siostrę Reginę i Teodora Kosytorz, Hil-
degardę i Edmunda Mocny, Elżbietę i Pawła Leja, Pawła Bronek i pokr. 

——————————————–————————————————– 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + Zdzisław Socha - zam. od sąsiadów 

 

Niedziela 11.06. Trójcy św. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 O radość wieczną dla matki Anny z ok. urodzin, ojca Teodora, teściów Elżbietę i Gerharda, dziad-
ków z obu stron (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ teściów Karolinę i Ignacego, rodziców Krystynę i Franciszka,  
męża Karola, siostrę Helenę, szwagierkę Elfrydę i pokr. 

18:00 ……………………….…….. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Zesłanie Ducha Świętego 

 

...to szczególny dzień, w którym odkrywamy 

na nowo, że chrześcijaństwo nie jest tylko  

wehikułem czasu, który wciąż odnosi się do 

przeszłości, szlifując z wielką pieczołowito-

ścią diament tradycji. Bóg jest obecny dzisiaj, 

tutaj. Bóg jest żywy i zupełnie wolny w dawa-

niu siebie, a swoich przyjaciół zaprasza do 

podejmowania kolejnych, nowych wyzwań. 

Papież Franciszek, niedawno powiedział: „Jak 

mogę wiedzieć, czy coś jest z Ducha Święte-

go, czy z ducha światowości, z ducha świata 

czy też ducha diabła? Trzeba prosić o łaskę 

rozeznania. Jest ono narzędziem, jakie nam 

daje Duch Święty. Rozpoznać, w każdym ra-

zie, co należy czynić. To czynili Apostołowie: zgromadzili się, rozmawiali ze 

sobą i dostrzegli to, co było drogą Ducha Świętego. Natomiast ci, którzy nie mie-

li tego daru lub nie modlili się o niego, pozostawali zamknięci, trwali nierucho-

mi”. Za każdym razem, gdy przychodzimy do spowiedzi, możemy skorzystać  

z charyzmatu rozeznania, którym od dnia święceń obdarzony jest każdy ksiądz. 

Możemy mieć wątpliwości co do naszych decyzji i postaw, ale zaufajmy, że  

w konfesjonale Duch Święty rzuca nowe światło na naszą codzienność. W życiu 

duchowym rozeznanie nie jest zarezerwowane tylko dla sakramentu pokuty i po-

jednania. W ramach osobistej modlitwy wieczornej każdy wierzący może zrobić 

rachunek sumienia. W takim spotkaniu z Jezusem uświadamiamy sobie nasze 

sukcesy i porażki, a także pytając o intencje, które nami kierowały, możemy nau-

czyć się odróżniać, co zrobiliśmy zgodnego 

z wolą Bożą oraz w czym ulegliśmy pokusie. 

 

Sentencja: S.L MacFarlane - Zrobiłeś trochę więcej, niż było trzeba, poszedłeś 

trochę dalej, starałeś się odrobinę bardziej, niż naprawdę musiałeś. Dziękuję Ci - 

wiele dzięki Tobie się zmieniło.  



W czerwcu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

 04.06.  Róża 6  p. Maria Baron 

 11.06.  Róża 7  p. Hildegarda Klabisch 

 18.06.  Róża 8  p. Gizela Zajonc 

 25.06.  Róża 9  p. Maria Kruk 

  
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 

Aby odpowiedzialni za narody dokładali starań, by położyli kres handlowi bronią, 
który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar 

——–——————–——–——–————–——–—–———–————— 

Zamontowano monitoring świątyni i placu kościelnego. Na skutek paru zdarzeń, 
które ostatnio miały miejsce zdecydowałem się na ten krok. Jest to niestety „zły 
znak czasów”. Koszt zamontowania to 7.000 zł. 

——–——————–——–——–————–——–—–———–————— 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na cele naszej parafii. Z tych ofiar jest bie-
żące utrzymane parafii i podejmowane niektóre sprawy remontowo-gospodarcze. 
Wprawdzie nie ma potrzeby, na razie, podejmowania większych inwestycji, remon-
tów, ale ciągle „Coś” trzeba poprawiać, robić, kupować. Na zakupy i inwestycje od 
początku roku 2017 wydano 20.000 tyś. zł. a np.. za zużyty prąd zapłacono 6.100 zł.  
Dziękuję za ofiary składane w świątyni, kancelarii i wpłacane na konto parafii.  
Kolekta na cele remontowo – gospodarcze parafii będzie 25.06. w Odpust. 

——–——————–——–——–————–——–—–———–————— 

Okazja do spowiedzi przed Mszą św. Kancelaria czynna po Mszach św. od ponie-
działku do piątku. Biblioteka czynna w niedzielę po Mszy św. o godzinie 10:00. 
Filmy religijne do wypożyczenia w kancelarii. 

——–——————–——–——–————–——–—–———–————— 

Humor + myśl 

- W czasie Mszy św. mężczyzna szeptem pyta osobę obok: Jakie jest tu hasło do  
wi-fi? Jezu Chryste… odpowiada zdumiony i zgorszony sąsiad. A no to pytający: 
...a ze spacjami czy bez? 

Jak ktoś jest nie w swojej bajce, to nie tak łatwo go z niej wyciągnąć 

 

- Uczeń przychodzi do ojca z pracą z przyrody i pyta: tatusiu, od czego robi się bu-
rza. Ojciec wzdycha i mówi, u nas w domu przeważnie od jednej skarpetki. 

Masz moc panować nad burzą. 

 

- Wracam do domu z pracy i widzę: żona w kuchni lewą ręką miesza zupę, prawą 
przeciera stół ścierką, jednym okiem zerka na bawiącego się synka, drugim śledzi 
swój ulubiony serial, nogą ściera podłogę, prawym policzkiem do ramienia przyci-
ska telefon i mówi: Nie Krysiu w tej chwili właściwie nic nie robię, dobrze, że  
zadzwoniłaś. 

Percepcja i możliwości kobiet są większe niż mężczyzn. 

 

- Policjant spisuje mężczyznę: imię? Zbychu. Adresik? A, dresik markowy - Adidas. 

Zdolność słyszenia, nie oznacza zdolności rozumienia. 

Dziś Zesłanie Ducha św. Kolekta na cele diecezji i budowę świątyni Opatrz-
ności Bożej. Odpust w par. Staniszcze Małe. O 17:15 Nabożeństwo do Ducha 
św. 

——————–——–———–———–——–—–———–————— 

W poniedziałek NMP Matki Kościoła, Msze św. o 8:00 i 18:00. 

——————–——–———–———–——–—–———–————— 

We wtorek o godzinie 16:00 w Sali OSP zapisy na Kulturalne Lato 2017, 
szczegóły na plakatach. 

——————–——–———–———–——–—–———–————— 
W środę o 17:00 Msza św. Szkolna, po spotkanie kandydatów na ministranta. 
Spotkanie Bractwa św. Józefa w par. NSPJ w Zawadzkiem o 18:00.  

——————–——–———–———–——–—–———–————— 

W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 

——————–——–———–———–——–—–———–————— 

W sobotę pielgrzymka osób starszych, chorych na Górę św. Anny. Wyjazd  
o 8:40 z parkingu. O 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

——————–——–———–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę Najświętszej Trójcy. Kolekta na zakup opału (2). 

O godzinie 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”. 
Nie będzie po południu Nabożeństwa. 

——————–——–———–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Czerwionki: Sabina  
Mesjasz, Maria Mańczyk, Irena Kościelny, Maria Smyk.. Bóg zapłać! 

——————–——–———–———–——–—–———–————— 

Zapowiedzi przedślubne: 3. Paweł Karpeta zam. Wrocław i Aneta Kisiel 
zam. Kolonowskie. 3. Piotr Włodarski zam. Zawadzkie i Izabela Krupka zam. 
Kolonowskie. 2. Rafał Płachetka zam. Jemielnica i Nina Świerc zam. Kolo-
nowskie. 1. Tomasz Kubik zam. Zawadzkie i Małgorzata Poloczek zam. Kolo-
nowskie. 

——————–——–———–———–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każdą modlitwę, życzliwość, prace, ofiary. Udział i służbę na 
Nabożeństwach majowych, udział w „Drodze 4+4=14”. 

——————–——–———–———–——–—–———–————— 

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

——————–——–———–———–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny, książeczka „Co to znaczy, że Wierzę”, Droga 
do nieba 

 

Naszą stronę www. w maju odwiedzono 3700 razy. Dziękujemy ! 

Do wakacji pozostało dni 19, a do Panamy dni 595. 

23/2017 


