
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek –  
Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy  

od godz.17:00 do godz.18:00 
 

Niedziela, poniedziałek, wtorek, czwartek –  
Nabożeństwo ze świecami 

 o godz. 20:30 
 

Środa  
Odwiedziny chorych 

od godz.13:00  
 

Okazja do spowiedzi św. 
0,5 h przed każdą Mszą św.  

oraz podczas adoracji Najświętszego Sakramentu 
 
 

ksiądz kaznodzieja Misji Świętych 
o. Cherubin Żyłka OFM 

 
 
 
 
 
 

Życie szybko ucieka. Jeśli odkładacie nawrócenie 

na godzinę śmierci, to jesteście ślepi.  

Bądźcie gotowi by stanąć przed Sędzią z czystym 

i spokojnym sumieniem w każdym czasie. 

św. ks. Jan Maria Vianney 
 
 
 
 

MISJE PARAFIALNE 
Kolonowskie, 21-28.02.2010 r. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wróć  

jeszcze czas, 

Nie zwlekaj... 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jak długo jeszcze każesz czekać? 

 



 
PLAN 

 
 
Sobota – 20 luty 
18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym 

  
Niedziela – 21 luty 
  7:30 Msza św. z kazaniem ogólnym 
10:00 Msza św. z kazaniem ogólnym 
17:15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym 
 
Poniedziałek – 22 luty 
   9:00 Msza św. z kazaniem ogólnym 
11:00 Nauka dla dzieci szkoły podstawowej 
18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym 
19:00 Nauka stanowa dla małżonków 
 
Wtorek – 23 luty 
  9:00 Msza św. z kazaniem ogólnym 
11:00 Nauka dla dzieci szkoły podstawowej 
18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym 
19:00 Spotkanie z młodzieżą 
 
Środa – 24 luty 
  9:00 Msza św. dla chorych z sakramentem 

namaszczenia 
18:00 Msza św. za ++ Parafian  
19:00 Nabożeństwo i procesja ze świecami 

na cmentarz 

 
Czwartek – 25 luty 
  9:00 Msza św. z kazaniem ogólnym 
11:00 Nauka dla dzieci szkoły podstawowej 
12:00 Spotkanie z dziećmi przedszkolnymi 
18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym 
19:00 Spotkanie z młodzieżą 
 
Piątek – 26 luty 
  9:00 Msza św. z kazaniem ogólnym 
12:00 Spotkanie z dziećmi przedszkolnymi 
18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym 
19:00 Droga krzyżowa ulicami Kolonowskiego 
 
Sobota – 27 luty 
  9:00 Msza św. z kazaniem ogólnym 
11:00 Nabożeństwo dla kobiet w stanie 

błogosławionym oraz dla rodzin 
z małymi dziećmi  

17:00 Nabożeństwo maryjne z modlitwą 
w sobotni wieczór 

18:00 Msza święta dla małżonków  
z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich  

 
Niedziela – 28 luty 
  7:30 Msza św. z kazaniem ogólnym 
10:00 Msza św. z kazaniem ogólnym 
17:00 Nabożeństwo krzyża misyjnego 
18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym 
 


