
Porządek Nabożeństw 

od 02.02. do 09.02.2014 r. 

 

Niedziela 02.02. Ofiarowanie Pańskie 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für die lebenden u. ++ Mitglieder der Rosenkranzfamilie 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + swata Henryka, ++ jego rodziców, brata, teściów i ++ pokr. 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 Za + męża Norberta w 15 r. śmierci, ++ rodziców Jana i Elżbietę, Stanisława i Zofię, sio-

strę Magdalenę, szwagrów i szwagierki 

 

Poniedziałek 03.02. św. Błażeja biskupa i męczennika, wsp. 

17:00 Za + syna Marcina w r. śmierci, ++ rodziców, teściów i pokr. 

 

Wtorek  04.02.  

17:00 Za ++ rodziców Ritę i Ignacego Szymik w r. śmierci 

 

Środa  05.02. św. Agaty, dziewicy i męczennicy, wsp. 

17:00 Za + Irenę w 1 r. śmierci, ++ męża Henryka, teściów Jana i Janinę, ojca Edwarda i Leona, 

dziadków Marię i Piotra Swoboda 

 

 I Czwartek  06.02. 

16:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za + męża Józefa w r. śmierci, ++ teściów Marię i Richarda, rodziców Wiktorię i Erwina, 

Marię i Teodora, ciocię Gertrudę, syna, męża i pokr. 

 

I Piątek  07.02. 

  7:00 Für die Kranken u. Leidenden aus unserer Pfarrgemeinde 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za + męża i ojca Józefa, ++ jego rodziców Martę i Jana, rodziców Julię i Józefa, zięcia 

Bernarda, szwagra Franciszka, ++ pokr z obu stron 

18:00 ……………………….. 

 

Sobota  08.02. 

  8:00 Za ++ męża i ojca Józefa Leja i matkę Paulinę Steinert w r. ich urodzin, zaginionego ojca 

Józefa Steinert, Paulinę Franciszka Leja, synową Beatę, siostrę Reginę, brata Gerharda, 

Pawła Bronek, oraz ++ z pokr. Leja, Steinert, Drzymała 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + męża, ojca i dziadka Eryka w r. urodzin 

 

Niedziela 09.02. V zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 …………………………….. 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za ++ rodziców Elżbietę i Zygfryda Mańczyk, ++ syna Pawła, ks. Huberta, oraz ++ z ro-

dzin Mańczyk i Żak 

17:15 Nieszpory 

18:00 zaj. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Błogosławieństwo św. Błażeja 

 

Raz w roku podczas Eucharystii ma miejsce  

jeden specjalny obrzęd. Po końcowej modlitwie, 

bierze dwie specjalne świece. Następnie przygo-

towuje wiernych do udziału w specjalnym bło-

gosławieństwie przemawiając: Prośmy Boga, 

który jest źródłem życia, o zdrowie gardła  

i o właściwe korzystanie z daru mowy, abyśmy 

go umieli używać na chwałę Bożą i pożytek  

ludzi. Św. Błażej, biskup Sebasty, miasta poło-

żonego na terenie dzisiejszej Turcji, umarł oko-

ło 316 roku. Kościół wspomina tego męczenni-

ka 3 lutego. Tradycja sięgająca wczesnego śre-

dniowiecza przekazała pamięć o nim jako orędowniku i opiekunie 

wiernych, zwłaszcza w chorobach gardła. Za jego wstawiennictwem 

prosimy Boga o zdrowie gardła i o łaskę dobrego korzystania z daru 

mowy. Pod koniec Mszy świętej wierni otrzymują błogosławieństwo 

połączone z prośbą o zachowanie od chorób gardła i języka. Po błogo-

sławieństwo wierni najczęściej podchodzą do stopni ołtarza. Kapłan 

nie tylko wypowiada stosowne słowa, ale i dotyka gardeł dwiema 

świecami. Warto sobie w tym dniu szczególnie uświadomić moc wia-

ry. To ona decyduje o skuteczności sakramentaliów, do których  

Kościół zalicza błogosławienie gardeł. Są to znaki umacniające w nas 

łaski otrzymane w sakramentach i lepiej przygotowujące do ich przyję-

cia. Tak więc nie ma żadnej magii w tym obrzędzie, bo nie dotyk ma 

moc uzdrawiania. Jest on jedynie zewnętrznym znakiem naszej  

wewnętrznej ufności we wstawiennictwo świętych. 

 

SENTENCJA TYGODNIA: św. Jan od Krzyża: Gęstwina mądrości  

i wiedzy Boga jest tak głęboka i niezmierzona, że choćby dusza wiele 

z niej poznawała, może wchodzić zawsze jeszcze głębiej.  



Katechizm: 

 

Jakie są obowiązki obywateli wobec władz cywilnych? 

Ci, którzy są podporządkowani władzy, powinni uważać swych przełożonych za przed-

stawicieli Boga, wspierając ich lojalną współpracą w dobrym funkcjonowaniu życia 

publicznego i społecznego. To pociąga za sobą miłość ojczyzny i służby dla niej, prawo  

i obowiązek uczestniczenia w wyborach, płacenie podatków, obronę ojczyzny i prawo 

do konstruktywnej krytyki. 

 

Kiedy obywatel może nie przestrzegać zarządzeń władz cywilnych? 

Obywatel może nie przestrzegać zarządzeń władz cywilnych, gdy przepisy te są 

sprzeczne z wymaganiami ładu moralnego: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”. 

 

Dlaczego władze cywilne winny ustanowić niedzielę dniem świątecznym? 

Ustanowienie niedzieli przyczynia się do tego, by wszyscy cieszyli się wypoczynkiem  

i czasem wolnym wystarczającym do prowadzenia życia religijnego, rodzinnego, kultu-

ralnego i społecznego; by mieli stosowny czas na medytację, refleksję, ciszę i lekturę; 

by mogli poświęcić się pełnieniu dobrych uczynków, zwłaszcza wobec ludzi chorych  

i starych. 

 

Co to są wady? 

Wady, które są przeciwieństwem cnót, są złymi skłonnościami, które zaciemniają su-

mienie i nakłaniają do zła. Wady można zgrupować wokół siedmiu grzechów, nazywa-

nymi głównymi. Są nimi: pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość, łakomstwo, 

lenistwo lub znużenie duchowe. 

 

Czy ponosimy odpowiedzialność za grzechy popełnione przez innych? 

Ponosimy odpowiedzialność za grzechy popełniane przez innych, gdy w nich współ-

działamy. 

 

Co to są struktury grzechu? 

Są to sytuacje społeczne lub instytucje przeciwne prawu Bożemu; są one wyrazem  

i skutkiem grzechów osobistych, które skłaniają z kolei ich ofiary do popełniania zła. 

 

Co to są cnoty teologalne? 

Są to cnoty, których początkiem, motywem i przedmiotem bezpośrednim jest sam Bóg. 

Wszczepione wraz z łaską uświęcającą, uzdalniają do życia w obcowaniu z Trójcą 

Świętą oraz kształtują i ożywiają cnoty moralne. Stanowią one rękojmię obecności  

i działania Ducha Świętego we władzach człowieka. Cnotami tymi są wiara, nadzieja  

i miłość. 

————————————————————————–—–————— 

W lutym następujące Róże Różańcowe  przewodniczą modlitwie różańcowej: 

 02.02. Róża 8 p. Gizela Zajonc 

 09.02. Róża 9 p. Maria Kruk 

 16.02. Róża 10 p. Rosilda Pawlik 

 23.02. Róża 11 p. Krystyna Swoboda 

Dziś Ofiarowanie Pańskie, MB Gromnicznej, dzień pamięci o osobach 

konsekrowanych. Podczas każdej Mszy błogosławieństwo gromnic. Po 

Mszach błogosławieństwo św. Błażeja. Kolekta na cele diecezjalne oraz na 

klasztory klauzurowe. Podczas Nabożeństwa o 17:15 kandydatom do I ko-

munii zostaną wręczone świece. Rodzina Różańcowa zaprasza członków 

oraz dzieci Kółka Różańcowego na spotkanie z Kolędą, do salki parafialnej 

o godz.  

15:00. Zapraszamy chętnych do wstępowania do tych grup! 

———————————————————————————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Wspomnienie św. Agaty, błogosławień-

stwo chleba. O 16:15 w salce spotkanie kandydatów do I komunii św. 

———————————————————————————— 

W I czwartek Godzina św. o 16:00. 

———————————————————————————— 

W I piątek o 7:00 Msza św. i modlitwa do NSPJ. Odwiedziny chorych od 

godz. 8:00, na wszystkich ulicach. O 18:00 Msza św. dla młodzieży. 

———————————————————————————— 

W sobotę o 16:30 nauka przedchrzcielna. 

———————————————————————————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na ubezpieczenie naszych obiektów parafial-

nych. 

———————————————————————————— 

Bóg zapłać za każde dobro, modlitwę, ofiary i wykonane prace. Bóg zapłać 

za prowadzenie w każdym tygodniu modlitw: Różańcowej, Godzinek i Ko-

ronki. 

———————————————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny. W zakrystii małe gromnice. 

———————————————————————————— 

Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. 

———————————————————————————— 

Zarząd OSP zaprasza na zebranie sprawozdawcze za rok 2013, które odbę-

dzie się 16.02.2014 r. o godz. 14:00 w świetlicy OSP. 

———————————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze  

życzenia. 

———————————————————————————— 

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

Ossowską, Edytę Dworczak, Zofię Świerc oraz Gizelę Lebioda. Bóg zapłać! 

———————————————————————————— 

Miłości do Boga i od ludzi ! 

5/2014 


