
Porządek Nabożeństw 

od 24.09. do 01.10.2017 r. 

 

Niedziela 24.09. XXV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża Franciszka, syna Henryka, rodziców, teściów, siostry, szwagrów, 2 siostrzeńców  
i pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Przez wst. NSM, św. Judy, o. Pio z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł., zdrowie  
i opiekę w rodzinie Brygidy i Herberta oraz w rodzinie syna 

17:15 Nieszpory 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. o dalsze bł. łaski i zdrowie w rodzinie  
i rodzinach dzieci 

 

Poniedziałek 25.09. bł. Władysława z Gielniowa prezbitera, wsp. 

  7:00 Za ++ matkę Florentynę Adamczyk, męża i ojca Jana Wodarczyk w 2 r. śmierci, ++ z rodzin 
Kwas, Wodarczyk, Adamczyk 

 

Wtorek 26.09. 

18:00 Za ++ rodziców Martę i Emanuela, ich rodziców, rodzeństwo z obu stron, rodziców Gertrudę  
i Waltra, siostry Gizelę i Klarę, szwagra Rudolfa, siostrzeńca Ryszarda i pokr. 

 

Środa 27.09. św. Wincentego a Paulo, prezbitera, wsp. 

17:00 Za ++ męża Józefa w r. śmierci, rodziców, teściów, 2 braci, 2 bratowe, 6 szwagrów, Adolfa 
Zajonc, Alfreda i Annę Mnich 

 

Czwartek 28.09. św. Wacława, męczennika, wsp. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Ludwika Miksa w 2r. śmierci, jego rodziców i pokr. 

 

Piątek 29.09. św. Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała, święto 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ matkę Annę Konieczny w 2 r. śmierci, ojca Józefa, teściów Hildegardę i Józefa Bogdoł, 
dziadków i pokr. 

 

Sobota 30.09. św. 

  8:00 O dar Królestwa Bożego dla ++ rodziców Zofię i Stanisława w r. jego urodzin, siostrę Magda-
lenę, szwagrów Teodora, Józefa, Norberta, bratową Helgę i dziadków 

——————————————–—-——————————– 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ męża Józefa, rodziców Martę i Wilhelma, 3 braci, 2 bratowe, szwagra, teściów Jadwigę 
i Pawła, ++ z pokr. i dusze w czyśćcu 

 

Niedziela 01.10. XXVI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. o dalsze bł. łaski i zdrowie z ok. 10 r. ślubu 

(j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Przez wst. MB z góry Karmel i św. Teresy w int. czcicieli MB Szkaplerznej, wszystkich no-
szących szkaplerz 

17:15 Różaniec 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. o dalsze bł. łaski i zdrowie dla Anny  
i Michała w 5 r. ślubu o opiekę Aniołów Stróżów dla synów 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Refleksja 

„Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze 

drogi moimi drogami - wyrocznia Pana. Bo jak 

niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad 

waszymi drogami i myśli moje nad myślami 

waszymi”. Bóg odkrywany na kartach Biblii jest 

Panem jednocześnie bliskim i dalekim, dostęp-

nym i niepojętym. Bóg objawiający się, który 

stał się bliski, ma plany i projekty odmienne od 

ludzkich. Już na początku biblijnej historii zoba-

czymy, że dla Abrahama, poddanego próbie 

wiary, najtragiczniejsze było to, że Bóg jawił 

mu się jako absolutnie nielogiczny, bo przeczą-

cy samemu sobie. Przecież Bóg obiecał: „z ciebie wyrośnie wielki  

naród”, a teraz jedynego syna, z którego ten naród może wyrosnąć, każe 

własnoręcznie uśmiercić. Bóg wydaje się niezrozumiały. Często nie  

potrafimy zrozumieć, dlaczego Bóg tak czyni, a nie inaczej. 

A wszystko to dzieje się tak, gdyż zapominamy, iż Bóg, objawiający się 

na kartach Pisma Świętego, choć z jednej strony jest stałym punktem 

schronienia, skałą, na której można bezpiecznie budować, który jest cią-

gle tak samo wierny, niezależnie od zmieniających się okoliczności  

i chwiejności partnera przymierza, z drugiej strony jest Bogiem żywym, 

twórczym, pełnym nowych inicjatyw i niespodzianek. Działanie Boga 

nacechowane jest absolutną wolnością. On ze swej natury jest ciągle  

nowy oraz zaskakujący. Oczywiście, jedno jest pewne, że trzeba nam nie 

tylko zrywać z grzechem, ale nawrócić się do nowości i zamysłu Boga. 

 

Sentencja: Paulo Coelho - Zawsze widzimy tę najlepszą z dróg,  
wybieramy jednak tę, do której przywykliśmy. 



W październiku następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

 01.10. Róża 11 p. Krystyna Swoboda 

 08.10. Róża 12 p. Manfred Ullmann 

 15.10. Róża 01 p. Teresa Obst 

 22.10. Róża 02 p. Anna Bock 

 29.10. Róża 03 p. Katarzyna Budnik 

 

W październiku ZAPRASZAMY na Nabożeństwa Różańcowe. Udział w nich może 
być jednym z owoców kończącego się Roku Jubileuszu objawień Fatimskich. Już 
dziś zachęcam do udziału w ostatnim Czuwaniu Fatimskim w dniu 13 października 
w piątek o 18:00. 

 
Plan wyjazdu do Pragi 

Dzień 1 
Zbiórka i wyjazd uczestników z Kolonowskiego we wczesnych godzinach poran-
nych. Przejazd do Pragi. Udamy się na Małą Stranę. Nawiedzimy Kościół Marii Pan-
ny Zwycięskiej z cudami słynącą figurką Praskiego Dzieciątka. Przejście Mostem 
Karola na drugą stronę Wełtawy. Spacer po starówce w kierunku rynku Starego Mia-
sta: gotycki ratusz ze słynnym zegarem Orlojem oraz zabytkowe kamienice z gotyc-
kimi i renesansowymi fasadami, Kościół NMP przed Tynem. Uczestnictwo w najbar-
dziej znanym jarmarku adwentowym na Rynku Staromiejskim Spacer pomiędzy 
dziesiątkami straganów z tradycyjnymi czeskimi produktami, ręcznie wykonanymi 
ozdobami czy smakołykami wszelkiego rodzaju – od prażonych orzechów w cukrze 
po wyśmienite wędliny. Podziwiać tu można pokazy tradycyjnego rzemiosła lub przy 
dźwiękach zespołów muzycznych, brać udział w różnorodnych imprezach towarzy-
szących. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 
Dzień 2 
Śniadanie. Udamy się na Wzgórze Zamkowe Hradczany z Zamkiem i Starym Pała-
cem Królewskim. Zobaczymy: Bazylikę Św. Jerzego, Katedrę Św. Wita (patrona 
miasta) z kaplicą Św. Wacława, urokliwą Złotą Uliczkę praskich artystów i rzemieśl-
ników – zabudowaną miniaturowymi, kolorowymi domkami wbudowanymi w zało-
my murów zamkowych. Pobyt na jarmarku adwentowym. Wyjazd w drogę powrot-
ną. Zakończenie w późnych godzinach wieczornych. 
Termin: 09-10.12.2017; Cena: 330 zł 
Osoby, które zapisały się na listę wstępną, mogą się już zapisywać. Prośba aby przy-
nieść dane: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia oraz serię i numer dowodu lub 
paszportu. 
 

Na wesoło 

Proboszcz miał właśnie rozpocząć kazanie, kiedy ktoś podał mu karteczkę. Duchow-

ny przeczytał i powiedział do zgromadzonych: Ktoś zostawił przed kościołem samo-

chód na światłach. Podawszy numer rejestracyjny dodał: Obawiam się, że akumula-

tor nie wytrzyma do końca kazania. 

 

Na dyskotece Jasio podchodzi do siedzącej przy stole dziewczynki i pyta: 

Zatańczysz? - Tak, chętnie. - To dobrze, bo nie mam gdzie usiąść. 

Dziś kolekta na budowę i remonty obiektów diecezjalnych. Dożynki na Górze 
św. Anny. Odpust w parafii Żędowice. 

—————–—–——–————–———–——–—–———–————— 

We wtorek o 19:00 w salce spotkanie parafialnego zespołu Caritas. 

—————–—–——–————–———–——–—–———–————— 
W środę o 17:00 Msza św. Szkolna. O 16:00 spotkanie w salce kandydatów do 
I komunii św. O 18:30 w salce spotkanie chóru. 

—————–—–——–————–———–——–—–———–————— 

W czwartek o 19:00 w salce spotkanie orkiestry. 

—————–—–——–————–———–——–—–———–————— 

W piątek o 19:00 na plebanii spotkanie szafarzy Komunii św. 
—————–—–——–————–———–——–—–———–————— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

—————–—–——–————–———–——–—–———–————— 
W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby diecezji i seminarium. O 17:15 pierw-
sze Nabożeństwo Różańcowe. Podczas Nabożeństwa kandydaci do 

I Komunii otrzymają różańce. W Zawadzkiem 100 lecie parafii św. Rodziny. 

—————–—–——–————–———–——–—–———–————— 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Leśnej: Beata Drąg, Krysty-
na Swoboda, Gabriela Sowa, Krystyna Swoboda. Bóg zapłać! 

—————–—–——–————–———–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każdą modlitwę, życzliwość, prace, ofiary. Za przygotowanie  
i udział w Mszy św. dożynkowej. p. Marii za dekorację świątyni, dzieciom za 
udział w procesji. Dziękuję wszystkim osobom pielgrzymującym do Fatimy  
i Santiago. Za wspólnotę podróży, spotkań, modlitwy. Zawieźliśmy wszystkie 
intencje, modliliśmy się, sprawowali Mszę św, pozostawiliśmy w Fatimie 
wszystkie kartki i ofiary. 
Sakrament pokuty przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna po Mszach św. 
od poniedziałku do piątku. 

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

—————–—–——–————–———–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

—————–—–——–————–———–——–—–———–————— 
Zapowiedzi przedślubne: 3. Jan Mesjasz zam. Kolonowskie i Żaneta Ceglarek 
zam. Staniszcze Małe 

—————–—–——–————–———–——–—–———–————— 
Pięknym owocem Jubileuszu Objawień Fatimskich będzie ukochanie modlitwy 
różańcowej, również przez przynależność do naszej parafialnej rodziny Róż  
Różańcowych. Można u p. Marii Kruk zapisywać się. (zapraszamy kobiety, 
młodzież i mężczyzn). 14.10. wyjazd na Dzień Skupienia Róż Różańcowych na 
Górę św. Anny, każdy chętny do wyjazdu, może zapisywać się, w zakrystii. 
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