
Porządek Nabożeństw 

od 18.06. do 25.06.2017 r. 

 

Niedziela 18.06. XI niedziela zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski  
i zdrowie z ok. urodzin oraz za ++ męża i matkę (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Anna Tacica - zam. od 6 Róży Różańcowej. Procesja 

18:00 O szczęście wieczne dla + ojca i męża Joachima Świerc w r. urodzin oraz ++ jego synów Ru-
dolfa i Józefa 

 

Poniedziałek 19.06. 

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

 

Wtorek 20.06. 

18:00 Za ++ matkę Gertrudę z ok. urodzin, ojca Franciszka i pokr. Procesja 

 

Środa 21.06. św. Alojzego Gonzagi, zakonnika, wsp. 

18:00 Za + Urszulę Wałaszek - zam. od sąsiadów. Procesja 

 

Czwartek 22.06. 

18:00 1. Za + syna Pawła w 7 r. śmierci, ++ z rodziny. 

  2. Za + brata Norberta, ++ rodziców Krystynę i Ernesta oraz pokr. Procesja 

 

Piątek 23.06. NSPJ, uroczystość, Dzień Ojca 

  8:30 W int pracowników i uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z podziękowaniem i prośbą 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 1. Za ++ męża i ojca Ewalda w 3r. śmierci, syna Waldemara, rodziców, teściów, rodzeństwo, 
zięcia Jacka oraz ++ z rodziny 

 2. Za ++ rodziców Kazimierę i Józefa Kozacki, swatów Marię i Tadeusza Gąsior, Wandę 
Mączkę, Grażynę Mordyńską 

 

Sobota 24.06. Narodzenia Jana Chrzciciela, uroczystość 

  8:00 Za ++ ojca Norberta w 3 r. śmierci, matkę Teresę, teścia Piotra i pokr. 

13:30 Msza i ślub Aneta Kisiel i Paweł Karpeta 

——————————————–————————————————– 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski  
i zdrowie dla członków PZ Wędkarstwa z Kolonowskiego ich rodzin oraz zmarłych 

 

Niedziela 25.06. Odpust 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Hildegardę Mocny w 2 r. śmierci oraz urodzin, ojca Edmunda (j. niemiecki) 

10:30 Godzinki ku czci NMP 

11:00 1. Za parafian 

 2. O Boże bł. Opiekę MB, zdrowie i siły w pewnej int. za + męża i ++ z rodziny 

 3. Z podziękowaniem i prośbą w rocznicę święceń kapłańskich ks. Piotra oraz za ++ rodziców 

15:00 Nieszpory 

18:00 Za ++ rodziców Rocha i Marię, Herberta i jego rodziców, Karola i Gertrud, ojca Wilhelma  
i jego rodziców, szwagra Stanisława, brata Józefa  

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

25(1225) 18.06. – 25.06.2017 

 

13 czerwca 1917 roku 

 

Drugie objawienie się Matki Bożej 

Po odmówieniu różańca z Hiacynta, Franciszkiem 
i innymi osobami, które były obecne, zobaczyli-
śmy znowu odblask światła, które się zbliżało  
i następnie ponad dębem skalnym Matkę Bożą, 
zupełnie podobną do postaci z maja. „Czego Pani 
sobie życzy ode mnie?"  „Chcę, żebyście przyszli 
tutaj dnia 13 przyszłego miesiąca, żebyście co-
dziennie odmawiali różaniec i nauczyli się czytać. 
Później wam powiem, czego chcę". Prosiłam  
o uzdrowienie jednego chorego. - „Jeżeli się  
nawróci, wyzdrowieje w ciągu roku". - 
„Chciałabym prosić, żeby nas Pani zabrała do nieba". - „Tak! Hiacyntę 
i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. 
Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. 
Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego 
Serca". „ Zostanę tu sama?" - zapytałam ze smutkiem. - „Nie, moja cór-
ko! Cierpisz bardzo? Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę, moje Nie-
pokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do 
Boga". W tej chwili, gdy wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swo-
je dłonie i przekazała nam powtórnie odblask tego niezmiernego światła. 
W nim widzieliśmy się jak gdyby pogrążeni w Bogu. Hiacynta i Franci-
szek wydawali się stać w tej części światła, które wznosiło się do nieba, 
a ja w tej, które się rozprzestrzeniało na ziemię. Przed prawą dłonią Mat-
ki Boskiej znajdowało się Serce, otoczone cierniami, które wydawały się 
je przebijać. Zrozumieliśmy, że było to Niepokalane Serce Maryi, znie-
ważane przez grzechy ludzkości, które pragnęło zadośćuczynienia. 
 

Sentencja: ks. Piotr Bekierz - Dla takich dni jak Boże Ciało 2017 roku 
warto żyć, warto zostać księdzem.  



Opowiadanie 

Wiotki pień drzewka w ogrodzie przywiązano do mocnego jesionowego pala. 

Służył drzewku jako podpora i pomagał, by mógł wzrastać prosto. Gdy wiatr 

zapraszał do tańca, dorastające drzewko poruszało swą coraz bujniejszą koroną, 

zaczynało się kołysać i krzyczało: Zostaw mnie, proszę, dlaczego mnie tak 

sztywno trzymasz? Popatrz tylko, wszyscy kołyszą się z wiatrem. Dlaczego ja 

muszę stać nieruchomo? Bo się złamiesz – odpowiadał nieugięcie drewniany 

pal. – Poza tym mógłbyś przyjąć brzydką pozycję, wyrosnąć na karłowate,  

pokrzywione drzewo. Jesteś stary i zazdrosny. Zostaw mnie w spokoju! Młode 

drzewo ze wszystkich sił chciało się uwolnić, lecz stary słup opierał się zdecydo-

wanie, twardziej i bardziej uparcie niż zwykle. Pewnego letniego wieczoru,  

zapowiadany przez gromy i błyskawice, nadciągnął huragan, któremu towarzy-

szyło ostre gradobicie. Szarpane wściekłymi szponami wiatru drzewko całe 

trzeszczało, a jego korona chwilami dotykała ziemi. Silniejsze porywy niemalże 

wyrywały go z korzeniami. To już koniec – myślało drzewko. Wytrwaj! – wy-

krzyknął stary pal. Zebrał wszystkie swe siły i stawił czoła nawałnicy. To była 

długa i wyczerpująca walka. Lecz w końcu drzewko ocalało, natomiast stary pal 

umarł, przełamany na dwa nędzne kikuty. Młode drzewo zrozumiało i zaczęło 

płakać. Nie zostawiaj mnie! Nadal bardzo cię potrzebuję! Jego wołanie pozosta-

ło bez odpowiedzi. Kawałek pala pozostał przywiązany do pnia drzewka, tak 

jakby w ostatnim objęciu. Dzisiaj przechodnie patrzą ze zdziwieniem na mocne 

drzewo. W wietrzne dni wydaje się, że kołysze ono z czułością stary kawałek 

suchego drewna. 

—————–——–——–—–——————–——–—–———–————— 

papież Franciszek o Miłosierdziu 

„Miłosierdzie Boga nie ma końca. Jak nieprzeniknione są głębokości tajemnicy, 

która jest w nim, tak też niewyczerpane jest bogactwo, które rodzi”. Jubileusz 

Miłosierdzia dobiegł końca. Wydaje się, że po tym roku w temacie miłosierdzia 

jesteśmy ekspertami. Przed nami weryfikacja – codzienne życie, żadne specjalne 

okazje. Bóg jest wierny, my też bądźmy! 

 

św. Jan Paweł II o rodzinie 

„Zadanie wychowania wypływa z najbardziej pierwotnego powołania małżon-

ków do uczestnictwa w stwórczym dziele Boga: rodząc w miłości i dla miłości 

nową osobę, która sama w sobie jest powołana do wzrostu i rozwoju, rodzice 

tym samym podejmują zadanie umożliwienia jej życia w pełni ludzkiego”. Wy-

chowywać to pomagać dziecku w rozwoju. Czy moje dziecko staje się ufne  

i zaprzyjaźnia się z rówieśnikami? Czy widzi swoje słabe i mocne strony? Odpo-

wiadając na te pytania, możesz zobaczyć jak wychowujesz. 

Dziś kolekta na cele parafii. Nie będzie Nabożeństwa po południu. Odpust  
w parafii NSPJ w Zawadzkiem. Po Mszy o 10:00 Procesja. 

——————–——–——–——–———–——–—–———–————— 

Oktawa Bożego Ciała. Procesje od poniedziałku do czwartku po Mszy św.  
o 18:00. W czwartek poświęcenie wianków. 

——————–——–——–——–———–——–—–———–————— 

W piątek Uroczystość NSPJ. Msze o 8:30 i 18:00. O 8:30 Msza św. na zakoń-
czenie roku szkolnego dla i pracowników szkoły podstawowej i gimnazjum. 

——————–——–——–——–———–——–—–———–————— 

W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30. 

——————–——–——–——–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę Odpust ku czci NSNMP. Msze św. O 7:30, 11:00  
i 18:00. Nieszpory o 15:00. Zapraszamy wszystkich na Sumę Odpustową i Pro-
cesję o 11:00. W roku 100 lecia Objawień Fatimskich zechciejmy przeżyć ten 
Odpust wyjątkowo. Z udziałem, modlitwą. Zapraszajmy bliskich i znajomych 
na Naszą Uroczystość. Kolekta na cele gospodarczo - remontowe naszej para-
fii. W przedsionku kościoła będzie można nabyć świeczki jako pamiątkę odpu-
stu i rocznicy objawień. 

——————–——–——–——–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Czerwionki: Kornelia 
Ganschiniec, Iwona Karelus, Katarzyna Gotwald, Renata Mesjasz. Bóg zapłać! 

——————–——–——–——–———–——–—–———–————— 

Zapowiedzi przedślubne: 3. Tomasz Kubik zam. Zawadzkie i Małgorzata  
Poloczek zam. Kolonowskie. 2. Paweł Sagan zam. Żędowice i Irena Wieczorek 
zam. Kolonowskie. 

——————–——–——–——–———–——–—–———–————— 

++ Odbył się pogrzeb śp. Adelajda Wons l.75. Wieczny odpoczynek ….++ 

——————–——–——–——–———–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każdą modlitwę, życzliwość, prace, ofiary. Za udział i modli-
twę w Czuwaniu Fatimskim. Za udział i ubogacenie procesji Bożego Ciała. Za 
przygotowanie ołtarzy i dekoracje. Za wykonanie 4 podestów do ołtarzy. Zło-
żona ofiara na zakup opału to 3.530 zł. 

——————–——–——–——–———–——–—–———–————— 

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

——————–——–——–——–———–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny - 5 zł. książeczki: „św. Józef”, „Co to znaczy, że 
Wierzę”, „św. Piotr i Paweł” -ofiara, Droga do nieba - 25 i 28 zł. 

——————–——–——–——–———–——–—–———–————— 

Sakrament pokuty przed Odpustem i końcem roku szkolnego pół godziny 
przed każdą Mszą św. w czwartek od 17:00 do 18:00. Kancelaria czynna  
w czwartek, piątek i sobotę po Mszach św. 
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