
Porządek Nabożeństw 

od 02.02. do 09.03.2014 r. 

 

Niedziela 02.03. VIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Zur Gottes Barmherzigkeit die fürsprache der heiligen Mutter Gottes, als Danksagung für erhaltenen 

Gnaden, bitte um weitere Obhut u. Gesundheit aus Anlass 75 Geburstage, u. Gottes Segen in den Fami-

lien Kinder 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 O radość wieczną dla rodziców z obu stron, brata Mariana, wszystkich krewnych, przyjaciół, dobrodzie-

jów, sąsiadów, ++ wszystkie dusze, które są bliskie wybawienia 

18:00 Za + ojca Gerharda w 5 r. śmierci, ++ matkę Elżbietę, rodziców Krystynę i Wiktora 

 

Poniedziałek 03.03. 

  9:00 Za wst. MBNP i o. Pio w int. Joanny o Boże bł. i zdrowie duszy i ciała 

17:00 Za ++ Joannę i Pawła Wałaszek, męża i ojca Jerzego, rodziców Marię i Heinza, Renatę, Gintra,  

++ z rodzin Wałaszek i Kazior 

 

Wtorek  04.03. św. Kazimierza, królewicza, święto 

  9:00 Za żyjących i ++ z rodzin Henkel i Klapper 

17:00 Za + męża w r. urodzin, ++ teściów i rodziców oraz pokr. 

 

Środa  05.03. Popielec 

  8:00 

16:30 

18:00 1 Za + matkę Elżbietę Kaszuba z ok. urodzin, + ojca Pawła ora z++ z pokr. 

 2 Za ++ rodziców chrzestnych, ++ ojca Karola Pawlik, rodziców Konrada i z pokr. Pawlik, Gawlik, 

Jancik, Schreiber 

 

I Czwartek  06.03. 

  8:00 

18:00 1 Za + siostrę Magdalenę, męża Norberta, rodziców, teściów, szwagrów Teodora, Józefa, Rudolfa,  

++ z pokr. 

 2 Do NSNMP i św. Antoniego z podz. za otrzymane łaski z ok urodzin z prośbą o zdrowie i bł. Boże  

w rodzinie 

 

I Piątek  07.03. 

  8:00  

18:00 1 Za ++ rodziców Annę i Ottona, Elżbietę i Piotra, rodzeństwo, bratowe, szwagrów, szwagierki,  

++ z  pokr. i dusze w czyśćcu 

 2 Za ++ rodziców Anastazję i Czesława z ok urodzin, ++ z pokr. 

 

Sobota  08.03. 

  9:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Gertrudy z ok. 75 r urodzin 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

15:00 chrzest: Filip Paweł Leja 

18:00 Za + męża i ojca Piotra Chudy w 14 r. śmierci, ++ z rodzin Chudy i Skoczylas 

 

Niedziela 09.03. I Wielkiego Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für ++ Ehemann u. Vater Waldemar zum 16 Todestag + Mariannę 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla   Łucji  

z ok. urodzin 

17:15 Nieszpory 

18:00  

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Wielki Post 

W środę obrzędem posypania głów naszych popio-

łem rozpoczyna się szczególny czas. Czas, dla któ-

rego odpowiedniejsza nazwa jest czas Wielkiej  

Pokuty. Czas nawrócenia. Różne wymiary i oblicza 

może mieć Nasza Pokuta: Modlitwa - zapraszamy  

i zachęcajmy się wzajemnie do udziału w nabożeń-

stwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich żali, Rekolek-

cjach czy udziału w peregrynacji Krzyża z Lednicy. 

Post - powstrzymanie się od czegoś, niekoniecznie 

od potraw. Tyle wyrzutów mamy kiedy zjemy mię-

so w piątek. A tak mało mamy wyrzutów z wypo-

wiadanych słów. Już Pan Jezus powiedział, że czło-

wieka czyni nieczystym nie to co do wnętrza wcho-

dzi, ale to co z wnętrza wychodzi. Pamiętajmy, że oszczerstwo 

(mówienie o kimś nieprawdy) jest grzechem ciężkim. Do grzechów lek-

kich należy: obmowa (mówienie o kimś prawdy ale niepotrzebnie, z tzw. 

życzliwości) plotka, kłamstwo, przekleństwo. Jałmużna - dzielenie się 

tym co materialne (skarbonki Caritas), ale też tym co nie materialne. Jak: 

dobre słowo, uśmiech, modlitwa za Kogoś, dobry czyn, wysłuchanie 

bliźniego, odwiedzenie. Jedną z form przeżywania tego czasu może być 

lektura prasy religijnej (Gość Niedzielny, Mały Gość), książki religijnej, 

obejrzenie wartościowego filmu (wiele tytułów o tematyce religijnej 

ostatnio się pojawiło). Wielki post trwa 40 dni. Wykorzystajmy dobrze 

ten czas łaski dobrze. 

SENTENCJA TYGODNIA: bp Grzegorz Ryś: Autorytet w Kościele jest 

dany nie tyle dla kontroli, co dla rozeznawania i budowania wspólnoty. 



Rekolekcje Wielkopostne 

05 – 09 marca 

 

Środa: 
 8:00  Msza św. z kazaniem ogólnym i obrzęd posypania 

 16:30  Msza św. i obrzęd posypania - szkoła podstawowa i przedszkole 

 18:00  Msza św. z kazaniem ogólnym i obrzęd posypania 

 19:00  Nauka dla uczniów gimnazjum 

 

Czwartek:   

 8:00  Msza św. z kazaniem ogólnym 

 11:00  Spotkanie w przedszkolu 

 16:00  Nabożeństwo pokutne i spowiedź - szkoła podstawowa i gimna- 

  zjum 

 17:00  Godzina św. i Koronka 

 18:00  Msza św. z kazaniem ogólnym 

 19:00  Nauka dla rodziców 

 

Piątek: 

 8:00  Msza św. z kazaniem ogólnym 

 9:00  Odwiedziny chorych w domach 

 16:00  Droga krzyżowa dla szkoły podstawowej i gimnazjum 

 17:00  Droga Krzyżowa z wypominkami 

 18:00  Msza św. z kazaniem ogólnym 

 19:00  Nauka dla rodziców 

 

Sobota: 

 9:00  Msza św. dla chorych i błogosławieństwo 

 16:00  Nauka dla młodzieży 

 17:30  Nabożeństwo Maryjne 

 18:00  Msza św. z kazaniem ogólnym 

 

Niedziela: 

 7:30 ; 10:00; 18;00 - kazania ogólne 

 17:00  Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym 

 

Sakrament pokuty: 

Pół godziny przed Mszą i Nabożeństwem 

W sobotę 8:00 – 9:00 i 15:00 – 16:00 

 

Ćwiczenia rekolekcyjne prowadzi o. Mirosław Lipowicz 

redemptorysta, egzorcysta diecezji krakowskiej 

Dziś kolekta na cele diecezjalne i seminarium. Rozpoczynają się Dni Euchary-

styczne przed Wielkim Postem. Plan Adoracji: 

 11:00  Żywy Różaniec i Bractwo św. Józefa 

 12:00  Kolonowskie 

 13:00  Bendawice, Palestyna, Osiedla 

 14:00  Dzieci 

 15:00  Haraszowskie 

 16:00  Młodzież 

 17:00  Indywidualna 

 17:30  Nabożeństwo i zakończenie 

———————————————————————————— 

W poniedziałek i wtorek Adoracja Najśw. Sakramentu. Plan Adoracji: 

 10:00  DFK 

 11:00  ks. Czerwionki, Topolowa, Długa, 

 12:00  Krzywa, Nowa, Kolejowa, Fabryczna, Szkolna 

 13:00  Bendawice, Haraszowskie, Kościuszki 

 14:00  Opolska, Leśna, Prosta 

 15:00  Stare i Nowe Osiedle 

 16:00  Indywidualna i błogosławieństwo 

———————————————————————————— 

Środa popielcowa. Obowiązuje post ścisły. Rozpoczęcie Rekolekcji. 

———————————————————————————— 

I czwartek miesiąca o 17:00 Godzina św. 

———————————————————————————— 

I piątek miesiąca, od 9:00 odwiedziny chorych na wszystkich ulicach. 

———————————————————————————— 

W przyszłą niedzielę zakończenie Rekolekcji. Kolekta na cele zakonu  

redemptorystów. 

———————————————————————————— 

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

paniom za grabienie i porządki na terenie kościelnym. 

———————————————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość, Pico, Weite Welt, Stadt Gottes 

———————————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Józefowi Krupka,  

p. Łucji Krupka i p. Gertrudzie Smandzich składamy jak najserdeczniejsze  

życzenia. 

———————————————————————————— 

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

Machnik, Helenę Mańka, Renatę Bobek oraz Zofię Fleger. Bóg zapłać! 

———————————————————————————— 

Owocnego przeżycia czasu Rekolekcji ! 

9/2014 


