
Porządek Nabożeństw 

od 09.07. do 16.07.2017 r. 

 

Niedziela 09.07. XIV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ rodziców Franciszka i Annę, Emanuela, Teresę i Franciszkę, braci Gerarda i Teo-
balda, bratowe Krystynę i Małgorzatę, siostry Teresę i Klarę oraz pokr. (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ matkę Stefanię w 10 r. śmierci, ojca Bolesława w r. śmierci, teściów Agnieszkę  
i Józefa oraz dusze opuszczone 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za ++ Marię i Antoniego Maniera 

 

Poniedziałek 10.07. 

  8:00 Za + matkę Magdalenę Czok w 1 r. śmierci , + ojca Ryszarda 

 

Wtorek 11.07. św. Benedykta, opata, patrona Europy, święto 

18:00 Za ++ męża Henryka w r. śmierci, jego brata Romana, teściów Julię i Franciszka, szwagra 
Gerharda i pokr. 

 

Środa 12.07. św. Brunona, biskupa i męczennika, wsp. 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski  
i zdrowie z ok. 50 r. urodzin dla Sylwii 

 

Czwartek 13.07. 

18:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

19:00 Za + męża Alfreda i ++ pokr. 

 

Piątek 14.07. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski  
 i zdrowie światło Ducha św. dla Pauliny Szydłowskiej z ok. 18 r. urodzin 

 

Sobota 15.07. 

  8:00 Za + Joachima Świerc - zam. od sąsiadów 

11:00 Msza i ślub Irena Wieczorek i Paweł Sagan 

14:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski 
 i zdrowie dla córki Moniki Krystek z ok. 30 r. urodzin oraz w int. rodziców, rodzeństwa  
i dziadków 

——————————————–————————————————– 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + ojca w r. śmierci, matkę Martę, siostrę Edytę i dusze opuszczone 

 

Niedziela 16.07. XV 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. 55 r. urodzin (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ z rodzin Sagan i Wieczorek 

17:15 Nabożeństwo ku czci MB Szkaplerznej 

18:00 W int. czcicieli MB Szkaplerznej 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

28(1228) 09.07. – 16.07.2017 

 

Trzecie objawienie się Matki Bożej 

 

13 lipca 1917 r. krótko po naszym przybyciu do Cova da 
Iria do dębu skalnego, gdy odmówiliśmy różaniec z ludź-
mi licznie zebranymi, zobaczyliśmy znany już blask 
światła, a następnie Matkę Boską na dębie skalnym. 

- „Czego sobie Pani ode mnie życzy?” - zapytałam. 

- „Chcę, żebyście przyszli tutaj 13 przyszłego miesiąca, 
żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć 
Matki Boskiej Różańcowej, dla uproszenia pokoju na 
świecie i o zakończenie wojny, bo tylko Ona może te 
łaski uzyskać”. 

- „Chciałabym prosić, żeby Pani nam powiedziała, kim 
jest i uczyniła cud, żeby wszyscy uwierzyli, że nam się 
Pani ukazuje".- „Przychodźcie tutaj w dalszym ciągu co 
miesiąc! W październiku powiem, kim jestem i czego 
chcę, i uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli”. 

Potem przedłożyłam kilka próśb, nie pamiętam, jakie to 
były. Przypominam sobie tylko, że Nasza Dobra Pani 
powiedziała, że trzeba odmawiać różaniec, aby w ciągu 
roku te łaski otrzymać. I w dalszym ciągu mówiła: 

- „Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłasz-
cza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to  
z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popeł-
nione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi”. 

Przy tych ostatnich słowach rozłożyła znowu ręce jak w dwóch poprzednich miesiącach.  
Promień światła zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia, a w tym 
ogniu zanurzeni byli diabli i dusze w ludzkich postaciach podobne do przezroczystych, 
rozżarzonych węgli, które pływały w tym ogniu. Postacie te były wyrzucane z wielką siłą 
wysoko wewnątrz płomieni i spadały ze wszystkich stron jak iskry podczas wielkiego 
pożaru, lekkie jak puch, bez ciężaru i równowagi wśród przeraźliwych krzyków, wycia  
i bólu rozpaczy wywołujących dreszcz zgrozy. (Na ten widok musiałam krzyczeć «aj», bo 
ludzie to podobno słyszeli.) Diabli odróżniali się od ludzi swą okropną i wstrętną postacią, 
podobną do wzbudzających strach nieznanych jakichś zwierząt, jednocześnie przezroczy-
stych jak rozżarzone węgle. Przerażeni, podnieśliśmy oczy do Naszej Pani szukając u Niej 
pomocy, a Ona pełna dobroci i smutku rzekła do nas: 

 

Sentencja: Jodi Picoult - Skalecz się żyletką, a ktoś inny zacznie krwawić. Pomóż komuś,  

a może uratujesz samego siebie. 



- „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je 
ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepo-
kalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zo-
stanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końcowi. 

Ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa Xl 
rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane 
światło, (ma na myśli nadzwyczajne światło północne, które widziano w nocy 
25 stycznia 1938 r. w całej Europie, także w Polsce. Łucja uważała je wciąż 
za znak obiecany z nieba) wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża 
się kara na świat za liczne jego zbrodnie, będzie wojna, głód, prześladowanie 
Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o po-
święcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzają-
cą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci 
się i zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne 
nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą 
męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zgi-
ną. Na koniec jednak moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty  
poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na 
świecie. W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary itd. Tego nie 
mówcie nikomu; Franciszkowi możecie to powiedzieć. Kiedy odmawiacie 
różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: „O mój Jezu, przebacz nam nasze 
grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do 
nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia". 
Nastała chwila ciszy, a ja zapytałam: 

- „Pani nie życzy sobie ode mnie niczego więcej?" 

- „Nie, dzisiaj już nie chcę od ciebie niczego więcej". 

I jak zwykle uniosła się w stronę wschodu, aż znikła w nieskończonej odle-
głości firmamentu. 

——————–——–———–———–——–—–———–————— 

Pielgrzymowanie: 

- 14–19 sierpień - Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę (zapisy w Za-
wadzkiem lub Opolu) 
- 18/19 sierpień, piątek/sobota – Droga 4+4+kamień=17 
- 25-27 sierpień – Pielgrzymka na Górę św. Anny 
Zapraszam chętnych, aby na razie zarezerwować termin, a wszystkie szczegó-
ły będą podane w późniejszym terminie. 
Wyjazdy 
- 31 lipiec pielgrzymka na Odpust św. Anny do Olesna. Wyjazd o 16:00. Za-
pisy w zakrystii , podajemy imię nazwisko, Zapłata w autobusie 
- 14 sierpień wycieczka do Wadowic i Inwałdu. Jest komplet! 

——————–——–———–———–——–—–———–————— 

Prośba o sprostowanie, w harmonogramie wywozu śmieci: szkło - zabudowa 
jednorodzinna co 2 tygodnie, wielorodzinna co tydzień. 

Dziś Nieszpory o 17:15. Kolekta na cele parafii. 

——————–——–——–———–———–————–——–—–———–————— 

W środę „Wakacje z Bogiem”, organizowane przez Caritas i Bibliotekę i Centrum Kultury.  
W nadchodzącym tygodniu pragniemy przeżyć „Dzień pupila”. Gromadzimy się o 10:00 w ogro-
dzie plebanii. Można przyprowadzić ze sobą jakiegoś pupila (pies, kot, ptak, mysz itp.) Ważne, 
aby był zabezpieczony i nie agresywny ! 

——————–——–——–———–———–————–——–—–———–————— 

W czwartek Czuwanie Fatimskie. O 19:00 Msza św. następnie Procesja i Różaniec. Do skarbon-
ki w wejściu do kościoła można przynosić intencje modlitewne. 

——————–——–——–———–———–————–——–—–———–————— 

W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30. 

——————–——–——–———–———–————–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę o 17:15 Nabożeństwo do MB Szkaplerznej. Kolekta na cele parafii. 

——————–——–——–———–———–————–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Tulipanowej Justyna Rolik, Anna Tymich, 
Maria Radimerski, Katarzyna Wacławczyk. Bóg zapłać! 

——————–——–——–———–———–————–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każdą modlitwę, życzliwość, prace, ofiary. Za wszelkie ofiary składane na cele 
parafii oraz cmentarza w kościele, kancelarii i na konto. Kolekta tzw. Świętopietrze wyniosła 974 
zł. 

——————–——–——–———–———–————–——–—–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

——————–——–——–———–———–————–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny, Pico, Weite Welt, Stadt Gottes, różne książeczki (ofiara do skar-

bonki), w zakrystii do nabycia film „Ślady stóp” (o Camino 20 zł.) 

——————–——–——–———–———–————–——–—–———–————— 

++ Odbyły się pogrzeby śp. Jan Lempa l. 63; Józef Gajda l. 82. Danieli Mielczarek l.85. Wieczny 
odpoczynek ++ 

——————–——–——–———–———–————–——–—–———–————— 

Sakrament pokuty przed każdą Mszą św. 

——————–——–——–———–———–————–——–—–———–————— 

Od 17 do 24 lipca grupa młodzieży z naszej parafii wyjedzie do parafii w Hochdahl. Młodzież  
z Niemiec zaprosiła naszą młodzież w ramach rewanżu za ich pobyt u nas na ŚDM. Życzymy 
pięknego, bezpiecznego wyjazdu. 

——————–——–——–———–———–————–——–—–———–————— 

W miesiącu czerwcu stronę www. parafii odwiedzono 3.890 razy. Dziękujemy. 

——————–——–——–———–———–————–——–—–———–————— 

Opowiadanie 

Pewien bardzo ambitny młodzieniec zwrócił się do mistrza z prośbą, aby pomógł mu stać się 
naprawdę wielkim. Mędrzec dał mu dziwne zadanie: Udaj się w wędrówkę po kraju i płać  
ludziom, aby cię obrzucali obelgami. Rób tak przez rok. Młodzieniec zaczął przemierzać drogi 
miast i wiosek, rozdając pieniądze i prosząc, aby mu ubliżano w najbardziej wymyślny sposób. 
Wszyscy uznali go za szaleńca. Gdy upłynął rok, młodzieniec powrócił do mistrza, a ten mu 
rzekł: Teraz możesz udać się do Aten. Młodzieniec dotarł przed bramy miasta. Tuż obok bramy 
żył dziwny człowiek, który okropnie ubliżał wszystkim wchodzącym do miasta. Obrażani ludzie 
tracili cierpliwość, odpowiadali tym samym, grozili, wybuchali złością. Natomiast młodzieniec 
wybuchnął śmiechem: Pomyśl – powiedział – ja przez rok płaciłem ludziom, aby robili mi to, co 
ty robisz teraz. Wtedy dziwny człowiek spoważniał i rzekł: Możesz wejść, to miasto należy do 
ciebie! 

Najużyteczniejszym przyciskiem urządzeń elektronicznych jest pauza. Kto zapanuje nad samym 
sobą, zapanuje nad światem. 

28/2017 


