
Porządek Nabożeństw 

od 09.02. do 16.02.2014 r. 

 

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 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o dalszą 

opiekę i zdrowie dla Marii z ok. urodzin 

 

Poniedziałek 10.02. św. Scholastyki, dziewicy, wsp. 

17:00 1. Za + Leonardę Dudarewicz w 30 dzień po śmierci 

 2. Za + męża i ojca w 30 dzień po śmierci 

 

Wtorek  11.02. NMP z Lourdes, wsp. 

  9:00 W int. wszystkich chorych, seniorów i samotnych z naszej parafii 

 

Środa  12.02. 

17:00 Za + męża i ojca Ernesta, ++ matkę Gertrudę, brata Ernesta, bratanka Jana 

 

Czwartek  13.02. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Do Bożego Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę  

i zdrowie z ok. 60 r. urodzin 

 

Piątek  14.02. św. Cyryla, mnicha i Metodego biskupa, patronów Europy 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za ++ Zofię i Leona Kruk, ich synów Bogusława i Jerzego, rodziców Różę i Franza Smie-

skol oraz ++ pokr. 

 

Sobota  15.02. 

  8:00 Za ++ męża Józefa w 20 r. śmierci, ++ rodziców Marię i Antoniego, Marię i Ignacego, 

siostrę Hildegardę, szwagrów Johana i Horsta, szwagierkę Annę, dziadków i ++ z pokr. 

15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie z ok. 70 r. urodzin oraz  

o radość wieczną dla żony 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + ojca Konrada Kozarskiego w 1 r. śmierci, + matkę Brygidę 

 

Niedziela 16.02. V zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für Mutter Róża Smieskol zum Todestag, ++ Väter Franciszek u. Jerzy, u. ++ aus der 

Verwandtschaft 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 ……………………… 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za + męża i ojca Wiktora w r. śmierci, ++ rodziców z obu stron i pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Sól i Światło 

„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój 

smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, 

chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi”. 

Symbolika soli w języku Biblii i tradycji Wschodu 

jest bogata. Przede wszystkim jest to sól przyjaźni, 

przymierza, solidarności. Na starożytnym Wscho-

dzie zawierano „pakt soli”, który oznaczał nieroze-

rwalne przymierze. U św. Marka przytoczone zostały słowa Jezusa, zapra-

szającego uczniów do przyprawienia życia braterskiego solą miłości: 

„Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą”. Sól jest drobnym 

elementem naszego codziennego życia, ale Biblia nadała jej znaczenie du-

chowe, obdarzyła „smakiem” życia i mądrości, miłości i oczyszczenia, 

strachu i wybawienia, ciepła i świadectwa. Chrześcijanin ma być solą dla 

społeczności, w której żyje: daje smak i zabezpiecza, uodparnia przed roz-

kładem, głupotą, zepsuciem moralnym, korupcją. Ma to czynić siłą swoje-

go wnętrza. Autentyczny chrześcijanin musi chcieć, ale i musi mieć odwa-

gę być innym niż ci, którzy nie znają Chrystusa i Jego Ewangelii. To prze-

cież oznaczał chrzest: zrzucenie starego człowieka i przyobleczenie się  

w nowego. Trzeba uwrażliwiać sumienia, bo istnieje realne niebezpieczeń-

stwo zwietrzenia, utraty własnej tożsamości! Możemy zostać rozmyci!  

Pozostaje wtedy wiara szczątkowa: paciorek, tradycja, zwyczaj, wspomnie-

nie, religijne gesty ze względu na żonę, rodziców, otoczenie. Zanika życie 

z wiary. Taki człowiek przestaje być solą! Jego życie nie świadczy o tym, 

że należy do Chrystusa. Jego postawa będzie usprawiedliwieniem dla tych, 

którzy do Chrystusa nie należą. 

SENTENCJA TYGODNIA: św. Teresa z Ávila: Niesłusznie jest myśleć, 

że nie ma modlitwy, jeśli się nie ma czasu i możliwości odosobnienia. 



Rozliczenie Parafialnego Zespołu Caritas za 2013 rok 

 

Przychody: 

saldo z 2013 r.  1.410,05 

członkowie wspierający  965,00 

bezimienni darczyńcy 97,10 

sponsorzy 7.000,00 

kiermasz wielkanocny 1.617,00 

sprzedaż kwiatów (15.08) 411,10 

kolekta urodzinowa 421,50 

kiermasz adwentowy 1.447,20 

 Razem: 13.368,95 
 

Wydatki: 

jubilaci, odwiedziny chorych 2.292,85 

dzień chorych, tydzień miłosierdzia 495,14 

zakup żywności, lekarstw 49,97 

zapomogi okolicznościowe 1.695,00 

wakacje z Bogiem (wycieczka) 1.865,71 

upominki dla dzieci komunijnych 247,39 

spotkania i uroczystości 1.043,50 

paczki wielkanocne 987,99 

wigilia dla chorych, samotnych -811,54 

paczki bożonarodzeniowe 231,74 

dopłata do wycieczki, pielgrzymki 247,72 

koszty własne, nowy sprzęt 2.061,50 

 Razem: 12.030,05 

 

Wydano 5,5 ton żywności. Odwiedzano urodzinowych jubilatów  

i chorych w ich domach. 

Za pracę, poświęcony czas, otwarte serce wszystkim członkom Ze-

społu Caritas składamy gorące Bóg zapłać. Dziękujemy wszystkim 

przyjaciołom i wspierającym to dzieło. 

Zachęcamy nowe osoby do odważnej decyzji i wsparcia swoją oso-

bą Nasz Zespół Caritas.  

Dziś Nieszpory o 17:15. Kolekta na ubezpieczenie naszych obiektów parafialnych - Bóg 

zapłać. 

———————————————————————————— 

We wtorek wspomnienie MB z Lourdes, Dzień Chorego. Zapraszamy chorych, samot-

nych, starszych na Mszę św. o godz. 9:00, z błogosławieństwem Lurdzkim oraz udziela-

nym sakramentem namaszczenia chorych. Po Mszy św. Caritas parafii zaprasza na spo-

tkanie do salki. Będzie dowóz i odwóz busem. 

———————————————————————————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 18:00 w salce, spotkanie rodziców kandydatów 

do I komunii. 

———————————————————————————— 

W piątek o 17:45 zapraszam młodzież gimnazjalną na film pt. „św. Tomasz Apostoł”, 

(czas 90 minut). 

———————————————————————————— 

W sobotę o 9:00 spotkanie ministrantów. 

———————————————————————————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. Rozpoczniemy parafialne przygotowania do 

kanonizacji bł. Jana Pawła II. O 15:00 w salce spotkanie grupy Margaretka. 

———————————————————————————— 

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

i przybycie na spotkanie Róż Różańcowych, 12 osobom które wstąpiły do rodziny różań-

cowej. Za uprzątnięcie dekoracji Bożonarodzeniowej w naszej świątyni. Otrzymaliśmy 

podziękowania za wsparcie budowy świątyni Opatrzności Bożej, za ofiary złożone  

kolędnikom misyjnym oraz na klasztory klauzurowe. Dziękuję za wczorajszy wyjazd do 

Opola i występ kolędnikom misyjnym. Bóg zapłać za przynoszone dary do klasztoru i na 

plebanię. 

———————————————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Pico, Stadt Gottes, Weite Welt. Są też książka o Camino, 

oraz album + płyta dvd: Święty z Asyżu, Ojciec Miłosierdzia, św. Bakhita, Apokalipsa 

(25 zł.) 

———————————————————————————— 

Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna od poniedziałku do piąt-

ku po Mszach św. 

———————————————————————————— 

Zarząd DFK zaprasza swoich członków na zebranie sprawozdawcze dnia 16 .02. o godz. 

15 00 do salki DFK na boisku sportowym. 

———————————————————————————— 

W zakrystii jest do odebrania plan dla kierowców busa 

———————————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Marii Stryczek, p. Konrado-

wi Ziaja, p. Stefanii Steinert, p. Helenie Gajda, p. Teresie Leja, p. Józefowi Kulik, 

p. Elżbiecie Wacławek i p. Rucie Ochman składamy jak najserdeczniejsze  życzenia. 

———————————————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Haraszowskie: Irenę Włodarczyk, 

Lucynę Sawczuk, Sylwię Student oraz Teresę Meinel. Bóg zapłać! 

———————————————————————————— 

Cieszyć się małymi cudami, które nas otaczają! 

6/2014 


