
Porządek Nabożeństw 

od 27.08. do 03.09.2017 r. 

 

Niedziela 27.08. XXI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski i zdro-
wie z ok. 65 r. urodzin Heleny oraz o Boże bł. i opiekę w rodzinie córki (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ żonę i matkę Urszulę w r. śmierci, rodziców, teściów, siostrę, brata, szwagra i pokr. 

18:00 Za + Gertrudę Bonk w 1 r. śmierci, ++ ojca Franciszka, rodziców z obu stron i pokr. 

20:30 Powitanie pielgrzymów 

 

Poniedziałek 28.08. św. Augustyna, biskupa i doktora, wsp. 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski i zdro-
wie z ok. 10 r. ślubu Krystyny i Krzysztofa Czupała, 5 r. urodzin syna Oliwera oraz o Boże 
bł. i opiekę w rodzinie  

 

Wtorek 29.08. Męczeństwo św. Jana Chrzciciela, wsp. 

18:00 Za + męża i ojca w r. śmierci, ++ z rodzin Czaja, Pietrzyk, Koloczek, Rąpała 

 

Środa 30.08. 

18:00 Za ++ żonę i matkę Edeltraudę, rodziców z obu stron, pokr i dusze opuszczone 

 

Czwartek 31.08. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski i zdro-
wie z ok. 10 r. ślubu Barbary i Przemysława Mordyński oraz o Boże bł. i opiekę w rodzinie  

 

I Piątek 01.09. 

  7:00 W int chorych (j. niemiecki) 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ ojca Rycharda Czok w 5r. śmierci, matkę Magdalenę 

 

I Sobota 02.09. 

  8:00 Za + szwagra Piotra i dusze w czyśćcu 

13:00 Msza i ślub Justyna Zielińska i Mateusz Zalzmann 

15:00 Chrzest: Paweł Jan Bonk, Tymoteusz Łukasz Kotowicz. Roczek: Jakub Florian Maleska, 
Jakub Franciszek Knol, Jakub Szymon Muszkiet, Leon Jan Czupała 

———————–————————–—-——————————– 

16:00 - 18:00 Adoracja 

18:00 Za ++ ojca Gotfryda i ojca Konrada oraz ++ pokr. 

 

Niedziela 03.09. XXII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + męża i ojca Bogusława Kruk w r. urodzin, ++ rodziców, teściów, dziadków, krew-
nych, z rodzin Kruk, Smieskol, Obst (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00  Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski i zdro-
wie z ok. 40 r. urodzin Anety oraz o Boże bł. i opiekę Aniołów Stróżów dla dzieci 

17:15 Nieszpory 

18:00 …………………………………….. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

35(1235) 27.08. – 03.09.2017 

 

Sentencja 
 

Na początku wakacji w gazetce pojawiło się, 
parę myśli, porad, jako propozycje przeżycia 
tego czasu. Jeśli ktoś z nich skorzystał to do-
brze, jeśli nie, też dobrze, znaczy to, że miał 
lepsze pomysły. Najważniejsze, aby po cza-
sie wakacji, urlopu mieć satysfakcję, radość, 
że był to czas udany, owocny. A taki jest je-
śli do codziennych zajęć, pracy wraca się  
z nowymi siłami entuzjazmem, optymi-
zmem. Jeśli wraca się z pozytywnym patrze-
niem na świat i ludzi. Jeśli nie jest się złośli-
wym i gnuśnym. Poniżej parę sentencji,  
myśli na czas, który przed Nami: 
o. Adam Szustak: 
- Żyj tu i teraz 
- Ciągle rozwijaj się 
- Każdy dzień musi mieć swój cel 
- Dziękuj 
- Kochaj 
- Bóg ma sens 
 
Johan Cruyff: 
- Zajmuj się wszystkim tak, jakby należało do Ciebie 
- Szanujcie się wzajemnie, przede wszystkim w wypowiadanym i pisa-
nym słowie 
- Angażuj innych w swoje działanie 
- Odważ się spróbować czegoś nowego, ucz się codziennie 
- Bądź sobą 
- Sport wzmacnia ciało i duszę 
- Marzenia są piękne, jednak ważniejszy jest dzień dzisiejszy,  owocnie 
przeżyty 



Opowiadanie 

Pewien człowiek wiecznie czuł się przygnębiony trudnościami życia. Pewnego 

razu poskarżył się znanemu mistrzowi życia duchowego. Nie mogę tak dłużej! 

Życie stało się nie do zniesienia. Mistrz wziął garść popiołu, wrzucił do szklan-

ki z kryształowo czystą wodą do picia, która stała przed nim, i rzekł: - To są 

twoje cierpienia. Woda w szklance zabrudziła się i zmętniała. Mistrz wylał ją. 

Mistrz wziął garść popiołu, tak jak poprzednim razem, i rzucił w morze. W jed-

nej chwili popiół rozproszył się w morzu, a woda morska pozostała tak samo 

czysta jak przedtem. Widzisz? - zapytał mistrz. - Każdego dnia musisz zdecydo-

wać, czy masz być szklanką wody, czy morzem. 

 

papież Franciszek o Miłosierdziu 

Pragnienie bycia blisko Chrystusa wymaga, by stać się bliźnim wobec braci, 

gdyż nic nie jest bardziej miłe Ojcu od konkretnego znaku miłosierdzia. Można 

być znużonym kolejnymi zbiórkami na rzecz ofiar klęsk żywiołowych. Gdyby 

jednak nam się stała tragedia, jak wielką ulgą byłaby świadomość, że tysiące 

ludzi o nas pomyślały i okazały nam wsparci 

 

Katechizm 

W jaki sposób celebruje się sakrament małżeństwa? 
 Ponieważ małżeństwo czyni małżonków publicznym stanem życia  
w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicz-
nej, wobec kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) oraz świadków. 

 
Czym jest zgoda małżeńska? 

 Zgoda małżeńska jest wyrażeniem przez mężczyznę i kobietę woli do wza-

jemnego i trwałego oddania się, w celu życia w przymierzu wiernej i płodnej 

miłości. Ponieważ zgoda „stwarza małżeństwo”, jest ona nieodzowna i niezastą-

piona. Aby małżeństwo było ważne, zgoda musi mieć za przedmiot prawdziwe 

małżeństwo, być aktem ludzkim, świadomym i wolnym, podjętym nie pod prze-

mocą czy przymusem. 

 
We wrześniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańco-
wej: 

03.09. Róża   7 p. Hildegarda Klabisch 

10.09. Róża   8 p. Gizela Zajonc 

17.09. Róża   9 p. Maria Kruk 

24.09. Róża 10 p. Brygida Lepka 

 

Papieska Intencja: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miej-
scami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości. 

Dziś porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Nie będzie Nabożeństwa, ale ok. 
20:30 powitanie pielgrzymów. Odpust w parafii Kielcza. Kolekta na cele parafii. 

——–————————–—–———–———–——–—–———–————— 
I piątek miesiąca. Msze św. o 7:00 i 18:00. Od 8:00 odwiedziny chorych z Komu-
nią św. W Domach. 

——–————————–—–———–———–——–—–———–————— 

I sobota miesiąca. O 15:00 Msza św. chrzcielna i roczków. Od 16:00 do 18:00 Ado-
racja Najśw. Sakramentu, indywidualnie w ciszy. W tym czasie okazja do Sakra-
mentu pokuty. Zachęcamy i zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież. 

——–————————–—–———–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezji i seminarium. 

——–————————–—–———–———–——–—–———–————— 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Leśnej: Eryka Woźnica, Irena 
Śmieszkoł, Gabriela Grobarek, Marianna Budny. Bóg zapłać! 

——–————————–—–———–———–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każdą modlitwę, życzliwość, prace, ofiary. Udział w pielgrzymce na 
Górę św. Anny. 

——–————————–—–———–———–——–—–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia 
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

——–————————–—–———–———–——–—–———–————— 

- Do nabycia Gość Niedzielny, film dvd „Ślady stóp” 

- W miesiącu sierpniu naszą stronę www. odwiedzono 2.950 razy. Dziękujemy! 

- włamano się znowu do naszych skarbonek. Dzięki monitoringowi jest osoba podej-
rzana. 
- W nocnej Drodze 4+4=17 km. uczestniczyło 35 osób, idąc w ciszy i odmawiając 4 
Różańce i 4 Koronki. Kolejna podobna trasa 6/7 październik (szczegóły wkrótce). 

- Przeprowadzono przegląd naszych organów, koszt 2.900 zł. 

- Zakupiony został opał na zimę do naszych obiektów parafialnych, koszt 13.616 zł. 

- 24 sierpnia rozpoczynam 7 rok posługi proboszcza w parafii NSM. 

——–————————–—–———–———–——–—–———–————— 

Sakrament pokuty przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna od poniedziałku do 
piątku po Mszy św. (można zapisywać intencje mszalne na ostatnie miesiące bieżą-
cego roku). 

——–————————–—–———–———–——–—–———–————— 

Zapowiedzi przedślubne: 3. Natalia Żmudzka zam. Tokarnia i Krzysztof Makusek 
zam. Tokarnia. 

——–————————–—–———–———–——–—–———–————— 

Wyjazd do Pragi, jest planowany na Jarmark Adwentowy i zwiedzanie miasta. Ter-
min sobota/niedziela 9 i 10 grudzień. Koszt w zależności od liczby chętnych od 320 
do 350 zł. Opłacony jest przejazd, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie. Wstępne zapi-
sy u ks. Piotra do końca sierpnia. 

 

Pięknego i Błogosławionego tygodnia 

35/2017 


