
Porządek NaboŜeństw 
od 17.01. do 24.01.2010 r. 

Niedziela  17.01.  II zwykła 
  7:30   Für + Ehefrau u. Mutter Hedwig, ++ Eltern Augustyne u. Dominik, Wikto-

ria u. Paul, 3 Brüder u. alle ++ aus der Verwandtschaft u. um Gesundheit  
u. auch in den Fam. der Kinder 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Za + Józefa Drzymała w 30 dzień po śm. 
17:15   NaboŜeństwo kolędowe 
18:00  Za + matkę Agnieszkę z ok. ur., ojca Karola, brata Helmuta, teściów Fran-

ciszkę i Pawła, ich córkę Brygidę, jej męŜa Jana oraz ++ z pokr. 
 
Poniedziałek  18.01.   
  7:00 ……………………………………………….. 
 
Wtorek  19.01.  św. Józefa Pelczara, bpa, wsp. 
17:00   Za + męŜa i ojca Jana Skrabania w 30 r. śm., jego rodziców Marię i Pawła, 

++ z rodzeństwa oraz ++ z pokr. Skrabania i Garcorz 
 
Środa  20.01.   
17:00  Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie, bł. BoŜe z ok. 75 r. 

ur., oraz o zdrowie i bł. BoŜe w rodzinie córki i w rodzinach wnuków
(Msza Św. szkolna) 

 
Czwartek  21.01.  św. Agnieszki, dz. i m. 
17:00  Za ++ rodziców Franciszkę i Piotra, ElŜbietę i Wiktora, Gerharda oraz ++  

z pokr. z obu stron 
 
Piątek  22.01.   
17:00   Za + matkę Agnieszkę Gomoła, ciotkę Marię, ciotkę Agnieszkę z ok. r. ur.,  

+ matkę Władysławę Romańczuk, wujka Jacka w r. śm., oraz za ++ z pokr. 
Gomoła, Romańczuk, Giza i Kocwander (Msza Św. młodzieŜowa) 

 
Sobota  23.01.   
  8:00  Za + matkę Agnieszkę Krupka z ok. ur. 
 
 
17:30  NaboŜeństwo maryjne 
18:00  Za + męŜa i ojca i dziadka Gotfrieda Hornik w I r. śm. 
 
Niedziela  24.01.  III zwykła 
  7:30   Für + Józef Drzymała (von Nachbarn) 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Za + Ŝonę i matkę Urszulę z ok. ur., ++ rodziców, teściów, brata, szwagra 

oraz ++ z pokr. 
17:15   Nieszpory 
18:00  Za + Jana w 7 r. śm., i jego Ŝonę ElŜbietę 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

03(845) 17.01.2010 – 24.01.2010 

 
„Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. 
Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie”  

 
 Przez cud w kanie Galilejskiej Chrystus objawia 
nam swoją boską naturę i pochodzenie. Ten cud – pierw-
szy w publicznej działalności Jezusa – jak i kaŜdy następ-
ny jest objawieniem Boskiej mocy Chrystusa, Jego Syno-
stwa BoŜego.  
 Ale jest w tym cudzie równieŜ coś bardzo ludzkie-
go, coś bardzo „swojskiego”. Chrystus, Syn BoŜy, nie 
stroni się od "małych, ludzkich kłopotów". On uczestni-
czy w ludzkiej radości, dzieli ludzkie smutki i próbuje im 
zaradzić. Nie jest Bogiem dalekim i wyniosłym, odległym 
i nieczułym na małe problemy. 
 Rozpoczynając nowy tydzień i kaŜdy nowy dzień, warto pamiętać  
o zaproszeniu Chrystusa do swojego Ŝycia, będącego czasem plątaniną małych 
radości i smutków, zwycięstw i poraŜek. On ma moc przemieniać jałową, nie-
raz pozbawioną radości, codzienność, w wyborne wino Ŝycia poświęconego 
Bogu i ludziom. 
 Jest w tym zdarzeniu jeszcze jeden wzruszający moment. To Matka 
zwraca Synowi uwagę na kłopot gospodarzy wesela. To Ona w sposób natural-
ny zwraca się do Syna o pomoc. Konsekwencją tej troski sprzed wieków jest 
dzisiejsza Jej troska o człowieka i Jej orędownictwo przed Bogiem w ludzkim 
zakłopotaniu. Nie rezygnujmy więc z tego nadzwyczajnego Pośrednictwa i nie 
wahajmy się powierzać Maryi swoich trosk w codziennej modlitwie… 

Jutro rozpoczynamy takŜe Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
Towarzyszy mu pytanie: Jakiej jedności chce od nas Bóg? Tylko On wie. Póki 
co musimy dołoŜyć wszelkich starań, by do tej jedności dąŜyć. Bo podziały 
wśród uczniów Chrystusa są zgorszeniem dla tych, którzy Go nie znają.  
Sługa BoŜy Jan Paweł II w encyklice poświęconej ekumenizmowi pisał: „Gdy 
chrześcijanie modlą się razem, wówczas cel, jakim jest zjednoczenie, wydaje 
się bliŜszy. Długa historia chrześcijan znaczona wielorakim rozbiciem, wydaje 
się jakby układać na nowo, dąŜąc do Źródła swej jedności, którym jest Jezus 
Chrystus”. Nie ustawajmy zatem w modlitwie tak indywidualnej jak i wspól-
notowej, do której zachęca nas program obchodów Tygodnia Modlitw o Jed-
ność Chrześcijan w naszej diecezji. 



Podziękowania, gratulacje Ŝyczenia…  
 
Dnia 13.01.2010 na zebraniu plenarnym Parafialnego Zespołu Caritas  swoją pracę 
zakończył dotychczasowy zarząd. Na tym samym zebraniu został wybrany nowy 
zarząd. Za wieloletnią, ofiarną pracę składamy serdeczne podziękowania p. Urszuli 
Wałaszek (przewodniczącej), p. Elfrydzie Fleger (skarbnikowi) oraz p. Krystynie 
Koziołek (sekretarzowi). Liczymy na ich dalszą pomoc dla dobra chorych i potrze-

bujących. Nowemu zarządowi w składzie p. Sabina Owsiak (przewodnicząca), p. Gabriela 
Kołodziej (skarbnik) i p. Krystyna Koziołek (sekretarz) gratulujemy wyboru i Ŝyczymy wiele 
sukcesów dla dobra potrzebujących naszej Wspólnoty Parafialnej.  
 

Niech św. ElŜbieta wyprasza potrzebne łaski! 
 
 

Rozliczenie „Caritas” za 2009 rok 
PRZYCHÓD: 
• Saldo z 2008r.              306 zł 
• Członkowie wspierający (14)            910 zł 
• Magazyn odzieŜowy                90 zł 
• Sponsorzy            7 000 zł 
• Skarbonka św. Antoniego             185 zł 
• SprzedaŜ świec adwentowych            270 zł 
• Skarbonki wielkopostne i ofiara z Wlk. Czwartku          802 zł 
• SprzedaŜ kartek świątecznych           170 zł 
• SprzedaŜ ciast i pierników z Niedzieli Dobrej KsiąŜki         680 zł 
• Dotacja z UMiG na Wigilię          1 000 zł 
           ———— 
 RAZEM:          12 420 zł 
 
WYDATKI: 
• Jubilaci, odwiedziny chorych i starszych 

 w szpitalach i domach (55)          3 245 zł 
• Dzień chorych i Tydzień Miłosierdzia           309 zł 
• Dopłata do biletu         127,50 zł 
• Zakup Ŝywności , lekarstw i opłata en. elektrycznej       1 330 zł 
• Pomoc ofiarom poŜaru          2 000 zł 
• Wakacje z Bogiem              802 zł 
• Dopłata do wycieczek, spotkań zespołu, zakup opału        1 059 zł 
• Zakup towaru do paczek wielkanocnych           271 zł 
• Św. Marcin, Św. Mikołaj, Św. ElŜbieta           680 zł 
• Wigilia            1 358 zł 
• Inne                800 zł

          ———— 
 
 RAZEM                  11 981,50 zł 
 Saldo z 2009r.           439,50 zł 
           ———— 
 RAZEM                  12 421,00 zł 

Dzisiaj II niedziela zwykła. Zapraszamy na nieszpory o godz. 17:15. 
Kolekta przeznaczona na potrzeby seminarium i misji klaretyń-
skich wyniosła 3541 zł. Ks. Piotr składa wszystkim serdeczne Bóg 
zapłać! 
 
Dziś XIII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce oraz 
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. 
 
W poniedziałek rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy  
o Jedność Chrześcijan. Zachęcamy do modlitwy w tej intencji! 
 
W czwartek przypada Dzień Babci, a w piątek Dzień Dziadka. Bab-
ciom i Dziadkom składamy najlepsze Ŝyczenia i zapraszamy  
na Msze Św.! 
 
Wyjazd do Opery w Krakowie 18.01. (poniedziałek) o godz. 13:30 
sprzed kościoła 
 
Rodzina róŜańcowa zaprasza swoich członków oraz chętnych do 
przyłączenia się na spotkanie kolędowe oraz Jasełka przedszkolaków 
dnia 24.01.(niedziela) o godzinie 15:00 do salki parafialnej. Proszę 
przynieść ze sobą Drogę do Nieba! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, 

Pico i Weite Welt 
 
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie 
p. Elfrydzie Mocny, p. Matyldzie Schnabel, p. Elfrydzie 
Smieskol, p. Jerzemu Świerc i p. Lechowi Walotek składa-

my jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdro-
wia na dalsze lata!!! 
 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Leśnej: Krystynę 
Swoboda, Małgorzatę Kaszuba, Edeltrautę Świerc i Beatę Motal.  

Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 
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