
Porządek Nabożeństw 

od 29.12. do 05.01.2014 r. 

 

Niedziela 29.12.  Świętej Rodziny, św. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Zur Gottes Barmherzigkeit durch die Fürsprache der Heiligen Mutter Gottes, als Danksagung für die 

erhaltenen Gnaden, Bitte um weitere Obhut u. Gesundheit anlässlich des Geburtstages u. ++ aus 

Verwandtschaft 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + chrzestnego Jana Kulig, ++ rodziców Annę i Romana, teścia Józefa 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 ………………..……………….. 

 

Poniedziałek 30.12.  

 8:00 1. …………………….. 

 2. …………………….. 

 

Wtorek  31.12. 

 8:00 1. …………………….. 

 2. …………………….. 

16:00  Nabożeństwo na zakończenie Starego Roku 

 

Środa  01.01. Maryi Bożej Rodzicielki 

 7:30 Für die Wohltäter des Pfarrhauses u. der Pfarrgemeinde 

10:00 …………………….. 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 …………………….. 

 

I Czwartek  02.01. św. Bazylego i Grzegorza, biskupów i doktorów, wsp. 

 8:00 Godzina święta i Koronka 

  9:00 …………………….. 

 

I Piątek  03.01. 

 8:00 …………………….. 

16:30  Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za ++ Zofię i Leona Kruk, ich synów Bogusława i , synową Renatę, rodziców Różę i  Smieskol, ks. 

Georga Obst, ++ dziadków, krewnych z rodzin Kruk, Smieskol, Klimas, Obst 

 

I Sobota  04.01. 

  8:00 Za + Marię Chrapkiewicz w 1 r. śmierci 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Ludwika w 10 r. śmierci, ++ rodziców i teściów 

 2. O Boże bł. opiekę Anioła Stróża, zdrowie dla rocznego dziecka Przemysław Kciuk, oraz w int. 

rodziny 

 

Niedziela 05.01.  II po Narodzeniu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 …………………….. 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + córkę Annę Naumann z ok. urodzin oraz ++ z rodziny i pokr. 

17:00 Koncert kolęd 

18:00 Za + męża Henryka Swoboda w r. urodzin oraz za ++ rodziców i teściów 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Rozmowa rodzinna na temat Ewangelii 

 

Gdy Pan Jezus przyszedł na świat, Betle-

jem było jedynie małym miasteczkiem. 

W każdej uliczce tej miejscowości można 

było spotkać wielu bardzo zabieganych 

ludzi, którzy nie mieli często ani czasu, ani 

ochoty, aby pomyśleć o Bogu i Jego pla-

nach. Ich życie było nacechowane ostroż-

nością, brakiem zaufania, a nawet niedo-

wiarstwem. Mieszkańcy Betlejem nie 

przepadali też za obcymi, dlatego Maryja 

i Józef nie mogli u nich znaleźć miejsca na 

nocleg. Okazuje się jednak, że tej nocy mogli być najszczęśliwszymi ludźmi 

na ziemi. Byli tak blisko; wystarczyło otworzyć drzwi, zaprosić do siebie, do 

swojego domu utrudzonych podróżnych. Jednak stało się inaczej: Maryja 

z Józefem musieli pójść dalej. Dopiero za miastem, pośród pasterzy, znaleźli 

ciepłe miejsce i dach nad głową. Jeszcze tej samej nocy na świat przyszedł 

Pan Jezus, któremu cześć jako pierwsi oddali pasterze. Stało się tak, gdyż 

uwierzyli słowom anioła i uznali pierwszeństwo Boga w swoim życiu. - Kto 

dowiedział się o narodzinach Jezusa jako pierwszy? – Co najbardziej poru-

szyło serca pasterzy? Dlaczego postanowili jeszcze w tej samej chwili pójść 

i zobaczyć, co się wydarzyło? – Dlaczego mieszkańcy Betlejem nie rozpo-

znali godziny przyjścia Pana Jezusa na świat? – Co musimy zrobić, aby się 

znaleźć wśród tych, którzy Go rozpoznali? Czy to wydarzenie pozostawiło 

w naszym życiu konkretny ślad? – Dlaczego Syn Boży, który przeszło dwa 

tysiące lat temu przyszedł na świat, chciał koniecznie stać się jednym z nas? 

-W jaki sposób okazujemy Panu Bogu wdzięczność za to, że posłał do nas 

swojego Syna? 

 

SENTENCJA TYGODNIA: o. Daniel Ange: Różnorodność pozwoli naro-

dzić się komunii tylko wtedy, gdy będziemy ją akceptować jako łaskę 



Rok Pański 2013 

 

Osobiście dziękuję za każdy gest serca i życzliwości. Dobre słowo, troskę, 

każdą modlitwę. Za każdą złożoną ofiarę. 

Pragnę w imieniu swoim, PRD i każdego parafianina powiedzieć: BÓG ZA-

PŁAĆ ! 

 

- za każde dobro świadczone w 2013 roku dla naszej wspólnoty parafialnej 

- za każdą obecność w kościele, każdą modlitwę, ofiarowane cierpienie 

- za zamawiane Intencje Mszalne i składane ofiary 

- za ofiary na cele Kościoła, diecezji, misji, Caritas, na cele remontowe 

- za każdą wykonaną pracę w świątyni, placu kościelnym, plebanii, ogrodzie, 

cmentarzu 

- ks. Piotrowi oraz wszystkim księżom, którzy pełnili posługę w naszej para-

fii 

- parafialnej Radzie Duszpasterskiej za każdą pomoc, radę 

- siostrom Karmelitankom Dzieciątka Jezus za obecność, wsparcie, modli-

twy, za każdą parafialną posługę 

- panom kościelnym, szczególnie panu Franciszkowi za wszelkie wykonane 

prace 

- nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św. za posługę w świątyni i wśród 

chorych 

- naszym paniom i panom organistom 

- ministrantom, Dzieciom Maryi, lektorom 

- p. Manfredowi i orkiestrze, p. Iwonie i chórowi 

- p. Sabinie i Zespołowi Caritas za każdą pracę, wydawanie żywności oraz 

troskę o potrzebujących, chorych, samotnych 

- p. Marii i Różom Różańcowym za modlitwę i troskę o otoczenie kościoła 

- Rodzinie Kolpinga i Bractwu św. Józefa 

- p. Irenie i Marii oraz innym paniom za troskę o otoczenie MB Fatimskiej 

i św. Józefa 

- p. Romanowi i wszystkim troszczącym się o parafialny cmentarz 

- paniom bibliotekarkom za prowadzenie biblioteki 

- p. Marii i wszystkim troszczącym się o wystrój i dekorację kościoła 

- kierowcom busa 

- p. Henrykowi za palenie w piecach oraz wszelkie wykonywane prace 

- p. Marii i innym za prace na probostwie 

- p. Rafałowi i Marcinowi za prace przy naszej gazetce parafialnej oraz stro-

nie www. 

- p. Burmistrzowi oraz pracownikom UMiG za współpracę 

- dyrekcjom i nauczycielom gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola 

- za wszelkie prace wykonane przy kościele, plebanii, ogrodzie i klasztorze. 

 

Dziś niedziela Świętej Rodziny. Kolekta na cele parafii. Nabożeństwo o 17:15. 

Odpust w parafii św. Rodziny w Zawadzkiem. W kościele w Staniszczach Wlk. 

koncert kolęd różnych narodów (szczegóły w gablotce). 

—————————————————————————————— 

We wtorek, ostatni dzień Starego Roku. Nabożeństwo dziękczynne o 16:00. 

O północy, w kościele modlitwa indywidualna.  

—————————————————————————————— 

W Nowy Rok Msze św. jak w każdą niedzielę. O 17:15 Nabożeństwo o pokój. 

Kolekta na cele parafii. 

—————————————————————————————— 

W I czwartek Godzina Święta o 8:00. 

—————————————————————————————— 

W I piątek Msze św. o 8:00 i 17:00. Po porannej Mszy modlitwa do NSPJ. Nie 

będzie odwiedzin chorych w domach. 

—————————————————————————————— 

W I sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:00. 

—————————————————————————————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezjalne. O 17:00 w kościele koncert ko-

lęd w wykonaniu naszego chóru Colnovica. 

—————————————————————————————— 

Bóg zapłać: za każdą wykonaną pracę, za wszelkie ofiary składane w okresie 

świątecznym. Za ubogacenie liturgii Bożego Narodzenia. Za dobre słowo, życze-

nia i prezenty. 

—————————————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Erichowi Smieskol, 

s. Mirosławie, p. Helenie Drzymała i p. Antoniemu Maniera, składamy jak 

najserdeczniejsze życzenia. 

—————————————————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Haraszowskie: Joannę Niestrój, 

Erykę Zmudzik, Teresę Bereziuk i Urszulę Ozimek. Bóg zapłać! 

—————————————————————————————— 

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 

Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, 
szanujący godność wszystkich ludów. 

 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 

Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, 

której pragnie Chrystus. 

 

Za Rok Pański 2013 - Ciebie Boże wielbimy! 
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