
Porządek Nabożeństw 

od 16.02. do 23.02.2014 r. 

 

Niedziela 16.02. VI 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 Za ++ dziadków Klementynę i Karola, rodziców Katarzynę i Augustyna, teściów Jana  

i Agnieszkę, 2 siostry zakonne Rudolfę i Bertrandę, chrześniaka Gerharda oraz ++ pokr. z obu 

stron 

17:15 Nieszpory 

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

 

Poniedziałek 17.02. 

  7:00 Za + męża i ojca Gerharda Świerc w 11 r. śmierci, ++ Alfreda Świerc, teściów Franciszkę  

i Jana, rodziców Wiktorię i Jana Nieslony, siostrę Marię, kuzynkę Hildegardę, jej syna Piotra 

Czoska, ciocię Franciszkę, wujka Wincentego Sznajder, ++ pokr. 

 

Wtorek  18.02. 

17:00 Za + męża i ojca Jana w 1 r. śmierci, synów Franciszka i Edwarda, zięcia Marcina, rodziców  

z obu stron 

 

Środa  19.02. 

17:00 Za + męża i ojca Gerharda w25 r. śmierci, ++ rodziców Gertrudę i Pawła, siostrę Edeltraudę, 

bratową Krystynę, teściów Weronikę i Wiktora, ++ z pokr. 

 

Czwartek  20.02. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za + męża i ojca Gerharda Steinert w r. śmierci, ++ jego rodziców Paulinę i Józefa Steinert, 

rodziców Marię i Józefa Kopyto, szwagrów Ernesta, Teodora, Józefa, szwagierkę Reginę Kosy-

torz, ++ z pokr. Steinert i Kopyto 

 

Piątek  21.02. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za + matkę Elżbietę Kaszuba w 2 r. śmierci, ++ ojca Pawła, ich rodziców oraz ++ z pokr.  

Kaszuba, Świerc 

 

Sobota  22.02. katedry św. Piotra Ap. święto 

  8:00 Za + matkę Albinę w 95 r. urodzin oraz ++ z pokr. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + męża i ojca Lucjana w 22 r. śmierci, ++ z pokr. z obu stron 

 

Niedziela 23.02. VII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für Ehemann u. Vater zum Todestag, ++ Eltern u Schwigereltern u. ++ aus der Verwandtschaft 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + Urszulę Pokora z ok. urodzin, + jej męża Pawła 

17:15 Nieszpory 

18:00 O Boże bł. łaski i światło Ducha św. w int. córki Agaty z ok. 18 r. urodzin 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Medytacja 

„Jeśli więc prawe twoje oko 

jest ci powodem do grzechu, 

wyłup je i odrzuć od siebie. 

Lepiej bowiem jest dla cie-

bie, gdy zginie jeden 

z twoich członków, niż żeby 

całe twoje ciało miało być 

wrzucone do piekła”. Ma 

pieniądze, a nie ma w domu 

telewizora, który nierzadko 

był powodem gniewu  

i mnóstwa wulgaryzmów cisnących się na usta po obejrzeniu serwisu in-

formacyjnego. Ma pieniądze, a nie ma nowego i szybkiego auta, którym 

mógłby brawurowo wyprzedzać ciężarówki i inne drogowe „ślamazary”. 

Ma pieniądze, a nie ma nowoczesnej komórki z mnóstwem aplikacji, któ-

ra dałaby mu możliwość nieustannego dostępu do internetu, a przy okazji 

mogłaby go okradać z cennego czasu. „Wyłupać oko” to potrafić powie-

dzieć „nie” temu wszystkiemu, co może prowadzić do grzechu. Nie jest 

sztuką nie mieć rzeczy, gdy się nie ma pieniądze. Sztuką jest mieć pienią-

dze, a jednocześnie pielęgnować granice przyjemności i wygody, aby na-

rzędzie nie podporządkowało sobie użytkownika. Św. Paweł mądrze napi-

sał: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść”. Jeśli czu-

jesz, że coś „jest ci powodem do grzechu”, to podejmij konkretną decyzję. 

Naprawdę warto! 

SENTENCJA TYGODNIA: Z testamentu Jana Pawła II: Po mojej śmier-

ci proszę Was o Msze święte i modlitwy. 



Kanonizacja bł. Jana Pawła II 

Niedziela Bożego Miłosierdzia 

27 kwietnia 2014 roku 

 

Wraz z bł. Janem Pawłem II kanonizowany będzie bł. papież Jan XIII. 

Będzie to ważne wydarzenie dla Kościoła, dla Ojczyzny ale przede 

wszystkim dla każdego z Nas. Pontyfikaty Jana XXIII i Jan Pawła II 

były Wielkie. Każdy z Nas nosi w sercu wiele wspaniałych przeżyć 

związanych z osobą papieża. Każdy z nas powinien być wdzięczny za 

to co zrobił dla świata, kraju i każdego człowieka wierzącego i nie-

wierzącego. Dlatego pragniemy dzień kanonizacji przeżyć wyjątko-

wo. Ale też do tego dnia odpowiednio przygotować się. W parafii, 

rodzinach i prywatnie. To przygotowanie rozpoczynamy w dzisiejszą 

niedzielę, kiedy to po Mszach każda rodzina i każda osoba samotna, 

otrzyma książeczkę z krótkim życiorysem papieża i Litanią za Jego 

wstawiennictwem, którą warto do dnia kanonizacji, ale i po - odma-

wiać. Będziemy pragnęli przygotować się przez peregrynację krzyża  

z Lednicy, który w marcu będzie gościł w naszej parafii. Przygotowa-

niem będą tegoroczne rekolekcje parafialne, które poprowadzi kapłan 

z Krakowa. Przygotowaniu będą też służyły wyświetlane filmy reli-

gijne w naszej parafialnej salce. 

W sam dzień kanonizacji pragniemy wyrazić radość i wdzięczność 

przez wieczorne parafialne spotkanie. 

Szczególnym przygotowaniem będzie konkurs z nagrodami dla dzieci 

i dorosłych. „Jan Paweł II – w moim życiu”. Do 31 marca, można 

przynosić, na plebanię, prace konkursowe. Może to być rysunek 

przedstawiający jakieś wydarzenie z życia papieża. Może to być napi-

sane wspomnienie, refleksja z swoich przeżyć związanych z osobą 

papieża. Mogą to być zdjęcia lub pamiątki związane z osobą papieża 

(one zostaną zwrócone). 

ZAPRASZAMY 

 

Dziś kolekta na cele parafii. Rozpoczynamy parafialne przygotowa-

nia do kanonizacji bł. Jana Pawła II. O 15:00 w salce spotkanie gru-

py Margaretka. O 17:15 Nieszpory. 

————————————————————————— 

W czwartek o 17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji po-

wołań z naszej parafii. 

————————————————————————— 

W piątek o 16:30 Różaniec za młode pokolenie. 

————————————————————————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. 

————————————————————————— 

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

złożoną ofiarę na ubezpieczenie obiektów parafialnych, ofiara wy-

niosła 3.061 zł. (koszt ubezpieczenia to kwota 2.350 zł.). Caritas pa-

rafii za przygotowanie spotkania z okazji Dnia Chorego. Wszystkim 

za modlitwę i liczne przybycie. 

————————————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

————————————————————————— 

Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. 

————————————————————————— 

W poniedziałek 24.02.możliwość wyjazdu młodzieży do Wisły. 

Koszt 20 zł. Zapisy i szczegóły w zakrystii do środy. 

————————————————————————— 

Sakrament Bierzmowania będzie udzielany przez bp. pomocniczego 

Rudolfa Pierskałę, w naszym kościele, 3 czerwca o godz. 16:30. 

————————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Anastazji 

Spałek, p. Gertrudzie Famuła oraz p. Krystynie Dyla składamy 

jak najserdeczniejsze  życzenia. 

————————————————————————— 

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

Dominikę Meinel, Annę Garbas, Beatę Garcorz i Eleonorę Bonk. 

Bóg zapłać! 

————————————————————————— 

Pięknego i błogosławionego czasu ferii zimowych ! 

7/2014 


