
Porządek Nabożeństw 

od 14.12. do 21.12.2014 r. 

 

Niedziela 14.12. III Adwentu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für + Cili Schulte 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Bożej Op. przez wst NSM i św. Jana Pawła II jako podziękowanie za wszystkie 

otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie i rodzinach synów oraz o dary Du-

cha św. dla wnuka z ok. 18 r. urodzin 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 Za + wujka Ulricha w 10 r. śmierci. ++ z pokr. o radość wieczną 

 

Poniedziałek 15.12. 

17:00 Za ++ matkę Łucję Sowicz, ojca Antoniego, ++ dziadków, teściów, męża Henryka 

 

Wtorek 16.12. 

17:00 Za ++ rodziców Annę i Romana, ojca Józefa, ++ z pokr. 

 

Środa 17.12. 

17:00 ……………………. 

 

Czwartek 18.12. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za + ojca Karola w r. śmierci, ++ matkę Gertrudę, męża Leona, ++ z pokr i dusze 

w czyśćcu 

 

Piątek 19.12. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za + żonę i matkę Jadwigę, ++ rodziców Augustynę i Dominika, Wiktorię i Pawła, 

4 braci, ++ z pokr. 

 

Sobota 20.12. 

  8:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla 

Magdaleny z ok. 75 r. urodzin oraz o zdrowie Boże bł. w rodzinach dzieci 

————————–—–———————————————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 ………………………... 

 

Niedziela 21.12. IV Adwentu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für ++ Vater Franciszek Smieskol, Mutter Róża, Pfr. Jerzy Obst, Vater Jerzy, u. ++ aus 

der Verwandtschaft 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 ………………………….. 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 …………………………... 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Adwent 

„Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby niena-

ruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się 

na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest 

Ten, który was wzywa: On też tego dokona”. Jeśli już dziś 

wiesz, że podczas zbliżających się świąt będziesz taki sam, 

„jak zawsze”, że nic się nie zmieni, to musi to być przygnę-

biające. Adwent adwentem, a życie życiem. Jasne, że są ro-

raty, jakieś tam postanowienia, ale wydaje, że 

„barbarzyństwo współczesności” odziera codzienność z wy-

miaru duchowego, a o tzw. magii świąt przypominają natręt-

ne reklamy. Krótko przed świętami iść do spowiedzi, zaci-

snąć duchowego pasa, aby przez święta nie nagrzeszyć i tyle. Z drugiej strony 

gdy słyszysz, że mógłby teraz, zaraz, Chrystus przyjść ponownie i nastąpiłoby 

to, co nazywają „końcem świata”, to rodzi się w Tobie strach. Przecież nie je-

steś jeszcze gotowy. Jeszcze tyle spraw i relacji jest do naprawienia i przepraco-

wania. To w końcu jak to jest? Do świąt się nie za wiele zmieni, ale do ponow-

nego przyjścia Jezusa już tak? Bo to będzie kiedyś i wydaje się prawie niereal-

ne? Jeśli nie wierzysz, że do kolejnego Bożego Narodzenia serce się zmieni, to 

nie licz, że kiedykolwiek przygotujesz się na koniec świata, bo z każdymi kolej-

nymi świętami może być podobnie. Słowo Boże mówi, że jest nadzieja. Nie 

w nas, ale w Bogu. On uświęca, On wzywa, On jest wierny. On nas przygotuje 

na spotkanie z przychodzącym Chrystusem. Co zrobić, żeby tak się stało? Św. 

Paweł nam radzi: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym po-

łożeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem 

was”. Zawsze się znajdzie powód to niezadowolenia, ale obok niego jest o wiele 

więcej powód do wdzięczności i szczerego powiedzenia: „Boże, skoro jesteś tak 

dobry, to chcę Ci zaufać. Prowadź mnie i czyń ze mną, co chcesz”. 

Sentencja tygodnia: Wilhelm Raabe: Patrz w gwiazdy, ale uważaj na drogę  



Adwentowe refleksje 

bł. Matka Teresa „Mimo wszystko” 

Ludzie są często głupi, nielogiczni i dbają tylko o własny interes; Przebaczaj im, 

mimo wszystko. 

Jeśli jesteś życzliwy, ludzie oskarżą cię o egoizm i niskie pobudki; Pozostań życz-

liwy mimo wszystko. 

Jeśli osiągniesz w życiu sukces, znajdziesz wielu fałszywych przyjaciół i wielu 

prawdziwych wrogów; Staraj się osiągnąć sukces, mimo wszystko. 

Jeśli jesteś szczery i otwarty, ludzie mogą to wykorzystać; Bądź szczery i otwarty, 

mimo wszystko. 

W jedną noc ktoś może zniszczyć to, co budowałeś przez lata; Buduj mimo wszyst-

ko. 

Jeśli odnajdziesz pokój i szczęście, wielu będzie ci zazdrościć; Bądź szczęśliwy, 

mimo wszystko. 

O dobru, które czynisz dzisiaj, ludzie zapomną pewnie już jutro; Czyń dobro mimo 

wszystko. 

Dawaj z siebie ile możesz, a często powiedzą, że to za mało; Mimo to dawaj z sie-

bie wszystko. 

Widzisz! W ostatecznym rozrachunku, liczy się tylko to, co działo się między Tobą 

a Bogiem. Między Tobą a ludźmi, i tak nic nigdy nie było. 

 

Z książki „Bóg nigdy nie mruga” 

* Gdy zachorujesz ,nie zaopiekuje się tobą twoja praca, tylko twoi przyjaciele. 

Dbaj o nich. 

* Nie traktuj siebie tak poważnie. Nikt oprócz ciebie tego nie robi. 

* Nie musisz wygrać każdego sporu, pozwól innym zostać przy swoim zdaniu. 

* Pokaż całemu światu, jakim stworzono Cię cudem. 

* Jeśli zajmujesz jakieś stanowisko i nie masz kilku przeciwników a nawet wro-

gów, znaczy, że źle pracujesz. 

* Nie ma ciemności tak ciemnej, by nie przeniknęło ją światło jednej świecy 

* Każdą tak zwaną katastrofę, kwituj słowami: czy za pięć lat będzie to miało ja-

kieś znaczenie? 

 

s. Dolores „Mądrość Afryki” 

* Nawet po największym pożarze, trzeba ratować to, co jeszcze zostało. 

* Ręka, która daje, otrzymuje błogosławieństwo od ręki odbierającej, nawet kiedy 

nie słyszy się słów wdzięczności. 

* Każdy człowiek ma w sobie dość siły, by przezwyciężyć w życiu wszystkie prze-

szkody. 

* Afrykańczyk wstaje wraz z wschodzącym słońcem, by nie zaprzepaścić pierw-

szego i najważniejszego spojrzenia Boga, a kończy dzień tańcami przy świetle 

księżyca, dziękując, że Bóg był dziś obecny. 

* Jeśli siedzisz na wysokim słoniu, nie musisz się bać szczekających psów. 

 

Dzisiaj III Adwentu. Kolekta na potrzeby parafii. 

————————–———————————————————————— 

Od poniedziałku do piątku o godz. 17:00 Roraty. 

————————–———————————————————————— 

Przyszła niedziela to IV Adwentu. Podczas Mszy św. o 10:00 zostanie przyniesione do 

Nas Światełko Betlejemskie. Po Mszy św. o 10:00 Zapraszamy do salki na Wigilię dla 

osób chorych, starszych samotnych, seniorów. Kolekta na potrzeby parafii. 

————————–———————————————————————— 

Sakrament pokuty: w piątek od 15:00 do 17:00 dla dzieci młodzieży szkoły podstawo-

wej i gimnazjum. W sobotę od 16:00 do 18:00, w przyszłą niedzielę od 16:00 do 18:00. 

————————–———————————————————————— 

W zakrystii u sióstr do nabycia opłatki i świece na stół wigilijny. 

————————–———————————————————————— 

Bóg zapłać za modlitwy, ofiary, wykonane prace. Wszystkim którzy nabyli „coś” 

w ubiegłą niedzielę na kiermaszu i wsparli dzieło Caritas, misji, biblioteki. Wszystkim 

którzy ofiarowali „coś” na kiermasz Caritas. 

————————–———————————————————————— 

Trwają trudne prace przy ociepleniu stropu naszej świątyni. Bóg zapłać za wszelkie 

ofiary składane na ten cel i malowanie świątyni. 

————————–———————————————————————— 

Kolping Kolonowskie uczestniczy w projekcie Polsko-Czeskim w ramach którego 

z Funduszy Europejskich został wybudowany budynek stodoły dla starych maszyn rolni-

czych, za zabytkową chatą w Kolonowskiem. Tam będziemy gromadzić stare maszyny 

rolnicze. Dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców, aby kto posiada wszelkiego 

rodzaju stare maszyny rolnicze, a chce je ocalić i przekazać do tworzonego muzeum 

sprzętu rolniczego. Prosimy o telefoniczne zgłoszenie do p. Gerarda Mańczyka tel. 77 

4611651 lub 506483544, lub do Urzędu Gminy p. Maria Bednorz tel. 77 4611140 wew. 

27. 

————————–———————————————————————— 

Zarząd koła DFK Kolonowskie zaprasza swoich członków na spotkanie bożonarodze-

niowe, dzisiaj o godz. 15:00 do dużej sali na boisku sportowym. Będą ciekawe występy 

„Simona i Denis”. 

————————–———————————————————————— 

We wtorek 23.12. w Zameczku DPS w Zawadzkiem będzie gościł i krzyż i obraz ŚDM 

2016. W godzinach 11:00 - 12:00 czuwanie dla młodzieży, 12:00 - 13:00 czuwanie dla 

rodzin. 

————————–———————————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

————————–———————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Magdalenie Mikoszek, 

p. Irenie Szostok i p. Adelajdzie Grabińskiej składamy jak najserdeczniejsze życze-

nia. 

————————–———————————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Szkolnej: Iwonę Henel, Elżbietę Ja-

noszka, Dorotę Front i Helenę Krasucką. 

 

Przybądź Panie bo czekamy! 
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