
Porządek Nabożeństw 

od 22.01. do 29.01.2012 r. 

 

Niedziela  22.01. 

  7:30  Für + Maria Drzymała - einen Monat nach dem Tode 

  9:30  Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00  Za + żonę i matkę Urszulę z ok. urodzin, ++ rodziców Annę i Jana, teściów  

Matyldę i Teodora, + siostrę Katarzynę, + brata Rufina, + szwagra Józefa oraz  

++ z pokr. 

17:00  Występ chóru „Colnovica” 

18:00  Za + męża i ojca 6 r. śmierci 

 

Poniedziałek  23.01. 

  7:00  Za + Bernarda 

16:00   Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Chrystusa Dobrego Pasterza, 

łaski i zdrowie w int. ks. proboszcza Wolfganga Globisch z ok. urodzin 

 

Wtorek  24.01. św. Franciszka Salezego, bp. dr. 

17:00  Za + męża, ojca i dziadka Gotfrieda Hornik w r. śmierci, ++ rodziców, teściów, 

siostrę Małgorzatę, 3 szwagrów, dusze w czyśćcu 

 

Środa  25.01. Nawrócenie św. Pawła 

17:00  Za + Rozalię Luczyk miesiąc po śmierci - zam. od 4 róży różańcowej 

 

Czwartek  26.01. św. Tymoteusza i Tytusa, bp. 

17:00  Za + córkę Annę Naumann 4 r. śmierci, ++ z rodzin Smieszkoł, Naumann,  

Ochmann, Niwergol, Rogowski, Motzny 

 

Piątek  27.01. bł. Jerzego Matulewicza, bp. 

16:30  Różaniec za młode pokolenie 

17:00  Za + męża Eryka, ++ jego rodziców Jadwigę i Wilhelma, rodziców Gertrudę  

i Karola, siostrę Anastazję, szwagierkę Hildegardę, szwagrów Antoniego, Ewalda  

i Ernesta, ++ pokr. 

 

Sobota  28.01. św. Tomasza z Akwinu, dr. 

  8:00  Za + Marię Drzymała - zam. od sąsiadów 

……………………………………………….. 

17:30  Nabożeństwo maryjne 

18:00  Za + męża, ojca i dziadka w 3 r. śmierci, ++ rodziców Jadwigę i Pawła, teściów 

Annę i Pawła, ich 2 synów, dziadków Annę i Piotra, Annę i Irenę oraz  wszystkich 

++ z pokr. 

 

Niedziela  29.01. 

  7:30  Für + Ehemann u. Vater Theodor, anlässlich des 25 Todestages, seine Eltern Josef 

u. Franziska, Schwiegereltern Lorenz u. Margarethe u. alle ++ Verwandschaft  

beiderseit 

  9:30  Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00  Do Bożej Op. przez wst. Niepokalanego Serca Maryi z pod. za odebrane łaski,  

z prośbą o dalszą opiekę Bożą, zdrowie z ok. urodzin Manfreda Jancik oraz o bł. 

Boże w rodzinie córki  

17:15  Nieszpory 

18:00  Za + męża w 10 r. śmierci, ++ teściów, ojca pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

04(947) 22.01.2012 – 29.01.2012 
 

 
Okres zwykły 

 
Jak Jonasz w Niniwie posłany przez Boga, 

aby nawoływać do nawrócenia, tak i Apostoło-
wie zostają powołani przez Jezusa, aby być 
„rybakami ludzi”. W tym obrazie Liturgia  
Słowa 2. Niedzieli Zwykłej przynosi nam 
prawdę o istocie powołania wybranych przez 
Boga. Bóg wybiera sobie ludzi, którzy w Jego 
Imieniu występują i dla Niego „łowią ludzi”. 
Są oni świadkami wartości nieprzemijających. 
Są oni tymi, którzy przypominają, nawołują 
do nawrócenia i zmiany obyczajów, do porzu-
cenia starego trybu życia i do odwrócenia się 
od zła. Są tymi, którzy jak Jan Chrzciciel  
przygotowują drogi dla Pana i jak sam Chrystus, zapowiadają bliskość 
Królestwa Bożego.  

Nie zawsze to przypominanie i nawoływanie jest łatwe, najczęściej 
jest ono wbrew ludzkim pragnieniom i ludzkim interesom. Najczęściej 
ludzie nie chcą słuchać tego, co mają oni do powiedzenia w imieniu  
Boga. A przecież to jest jedyne, co mogą robić i do czego zostali powoła-
ni. Chociaż czasami ich styl życia nie odpowiada temu co głoszą. Chociaż 
czasami i oni upadają i grzeszą, bo są ludźmi a nie aniołami, to jednak 
ich zadanie zostało wyraźnie określone w ich powołaniu. Pan nie  
wybiera herosów i bohaterów, Pan nie opiera swojego Kościoła na 
„nieomylnych i doskonałych”, bo tylko On jest Nieomylny i Doskonały. 
Pan wybiera słabych ludzi „aby się nikt nie chełpił i nie wynosił”  
(1Kor 1,25) i daje im zadanie nawoływania, napominania, karcenia, aby 
czynili to nie w swoim, ale w Jego Imieniu. 

Warto o tym pamiętać ilekroć przychodzi pokusa krytyki czy nawet 
zwątpienia. Warto o tym pamiętać, kiedy z ust tych, których posłał Pan 
słyszymy słowa trudne i upominające. 

 
Św. Jan Bosko: Przyszłość świata jest dość mroczna, ale Bóg jest 

światłością, a Święta Dziewica jest zawsze Gwiazdą Zaranną. Ufność  
w Bogu i Maryi.  



Uczestniczące w Roratach dzieci wykonały serduszka dla Ojca św. Benedykta XVI . Do każde-

go serduszka była złożona obietnica modlitwy za papieża. Serduszka wraz z życzeniami  

świąteczno - noworocznymi zostały wysłane do Watykanu. Poniżej odpowiedź jaka z Stolicy 

Apostolskiej na adres naszej parafii nadeszła: 

 

 

Dziś III niedziela zwykła. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary, kolek-
ta na ubezpieczenie obiektów parafialnych. Trwa Tydzień Modlitw  

o Jedność Chrześcijan. Dziś Dzień Dziadka. 
Dzisiaj w naszym kościele o godzinie 17:00 

 z repertuarem kolędowym wystąpi chór „Colnovica”. 

Zapraszamy! 
W poniedziałek o godz. 16:00 Msza św. w int. ks. proboszcza Wolfganga  

z ok. urodzin. W imieniu swoim i solenizanta zapraszamy do modlitwy  

w kościele, następnie na spotkanie przy kawie w salce. 

 

W piątek zapraszamy dzieci które były kolędnikami misyjnymi, podczas  

kolędy oraz które występowały w Jasełkach szkolnych, na wyjazd do  

Kadłuba (zawozimy zebrane słodycze ) oraz na Górę św. Anny. Zbiórka 

przed kościołem o godz. 8:30. 

 

Przyszła niedziela IV zwykła. Nieszpory o godz. 17:15 Kolekta na cele  

naszej parafii. 

 

Rodzina Różańcowa zaprasza swoich członków do salki parafialnej na  

spotkanie „ Kolęda z Jasełką”, w przyszłą niedzielę 29.01. o godz. 15:00. 

Proszę przynieść Drogę do nieba. 

 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny oraz modlitewnik  

Droga do nieba. 

 

Ze względów zawodowych przestał obowiązki gospodarza cmentarza pełnić  

p. Mieczysław Żyła. Bóg zapłać za wykonywane prace. Jeśli ktoś chciałby 

przejąć funkcję gospodarza cmentarza (kopanie grobów, porządki) to  

prośba, aby do 25 stycznia zgłosić się u ks. Piotra lub przedstawiciela PRD. 

 

Bóg zapłać: za złożone ofiary i wykonane prace. Za organizację dekanalne-

go spotkania szafarzy Komunii św. 

 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Marii  

Wodarczyk składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławień-

stwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Haraszowskie: Erykę 

Zmudzik, Teresę Bereziuk, Urszulę Ozimek oraz Łucję Deptała. Bóg zapłać! 

 

Błogosławionego czasu 2 tygodnia ferii zimowych - życzę. 

04/2012 


