
Porządek Nabożeństw 

od 09.02. do 16.03.2014 r. 

 

Niedziela 09.03. I Wielkiego Postu 

  7:00 Różaniec 

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

  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 zdro-

wie dla Łucji z ok. urodzin 

17:00 Gorzkie żale 

18:00 …………………….. 

 

Poniedziałek 10.03. 

  7:00 Za + teściową Elżbietę w r. śmierci, ++ męża Piotra oraz dusze w czyśćcu 
 

Wtorek  11.03. 

17:00 Za ++ rodziców Martę i Piotra z ok. urodzin, ich ++ rodzeństwo, rodziców Annę i An-

drzeja, dziadków, Marię, Urszulę z ok. urodzin ++ pokr i dusze w czyśćcu 

 

Środa  12.03. 

17:00 Za + Joannę Glik w 1 r. śmierci 
 

Czwartek  13.03. 

16:45   Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++ ojca Ernesta, teścia Waltra, babcię Gertrudę, ++ pokr. 
 

Piątek  14.03. 

16:30   Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za + męża, ojca i dziadka Piotra Kampa w 4 r. śmierci, ++ rodziców Irmgard i Jana 

Kampa, ++ z pokr. Kampa 

 

Sobota  15.03. 

  8:00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Karola Pawlik w 10 r. śmierci, ++ rodziców 

Krystynę i Franciszka, teściów Karolinę i Ignacego oraz ++ z rodzin Pawlik i Gawlik 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

15:00 Do Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Wiktoria Pałek o łaski i zdrowie oraz o Boże bł. 

w rodzinie 

17:00 Droga krzyżowa z wypominkami 

18:00 Za + Elżbietę Bonk w 1 r. śmierci 
 

Niedziela 16.03. II Wielkiego Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Zur Gottes Barmherzigkeit durch die Fürsprache der Heiligen Mutter Gottes als Danksa-

gung für erhaltene Gnaden u. Bitte um weitere Obhut u. Gesundheit anlässlich des 75. 

Geburtstages 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + Joannę Drzymała w r. śmierci, ++ rodziców Jerzego i Franciszkę Spira, siostrę Ma-

rię Czorniczek, ++ teściów Martę i Izydora Drzymała 

17:00 Gorzkie żale 

18:00 Za + męża Wilhelma w r. śmierci 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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I Niedziela Wielkiego Postu 

 

Na wzór naszego Nauczyciela jesteśmy 

jako chrześcijanie powołani do tego, aby 

dostrzegać różne rodzaje nędzy trapiącej 

naszych braci, dotykać ich dłonią, brać je 

na swoje barki i starać się je łagodzić 

przez konkretne działania. Nędza to nie to 

samo co ubóstwo; nędza to ubóstwo bez 

wiary w przyszłość, bez solidarności, bez 

nadziei. Niech w tym czasie Wielkiego 

Postu cały Kościół będzie gotów nieść 

wszystkim, którzy żyją w nędzy material-

nej, moralnej i duchowej, gorliwe świa-

dectwo o orędziu Ewangelii, którego istotą jest miłość Ojca miłosierne-

go, gotowego przygarnąć w Chrystusie każdego człowieka. Będziemy 

do tego zdolni w takiej mierze, w jakiej upodobnimy się do Chrystusa, 

który stał się ubogi i ubogacił nas swoim ubóstwem. Wielki Post to czas 

ogołocenia: dobrze nam zrobi, jeśli się zastanowimy, czego możemy się 

pozbawić, aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym ubóstwem. Nie 

zapominajmy, że prawdziwe ubóstwo boli: ogołocenie byłoby bezwar-

tościowe, gdyby nie miało wymiaru pokutnego. Budzi moją nieufność 

jałmużna, która nie boli. Duch Święty, dzięki któremu jesteśmy „jakby 

ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, 

a posiadają wszystko” (2 Kor 6,10), niech utwierdza nas w tych posta-

nowieniach, niech umacnia w nas wrażliwość na ludzką nędzę i poczu-

cie odpowiedzialności, abyśmy stawali się miłosierni i spełniali czyny 

miłosierdzia. 

 

SENTENCJA TYGODNIA: Horacy: Niech nie pragnie więcej ten, kto 

otrzymał to, co wystarcza. 



Peregrynacja Krzyża z Pól Lednickich 14 – 16 marca 
 

Piątek 
 

17:00 Przywitanie krzyża podczas Mszy św. 
 

Czuwanie dla młodzieży dekanatu Zawadzkie i innych gości 
19:00 Rozśpiewanie 

19:30 Słowo wstępne 
19:45 Przedstawienie słowno - muzyczne 

20:30 Przerwa 
21:00 Konferencja i Adoracja Krzyża 

22:00 Msza św. 
 

Sobota 
 

  8:00 Msza św. dla seniorów, samotnych i chorych 
10:00 Czuwanie dla dzieci 

11:00 Czuwanie dla kandydatów do bierzmowania (3 klasa) 
oraz ich rodziców 

17:00 Droga Krzyżowa 
18:00 Msza św. 

 
Niedziela 

 
  7:30, 10:00, 18:00 Msze święte 

 15:00 Droga Krzyżowa dla młodzieży 
17:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne 

W ciągu dnia indywidualna Adoracja Krzyża 
 
Krzyż Lednicki jest kopią najstarszego krzyża znalezionego na 
ziemiach polskich. Wyruszył On w peregrynację po parafiach. 
Peregrynacja ma przygotować do kanonizacji bł. Jana Pawła II 
oraz 1050 rocznicy Chrztu Polski i obchodów Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie. 
 

Z A P R A S Z A M Y  

Zakończenie Rekolekcji. Bóg zapłać o. Mirosławowi za rekolekcyjną 

posługę w naszej parafii. Kolekta na cele zgromadzenia Redemptory-

stów. O 17:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne. 

————————————————————————————

W tym tygodniu nie będzie Mszy szkolnej oraz spotkań. Zapraszamy 

do udziału w peregrynacji Krzyża z pól lednickich. Droga krzyżowa nie 

będzie w piątek ale w sobotę o 17:00. 

———————————————————————————— 

W przyszłą niedzielę zakończenie peregrynacji krzyża. Kolekta na mi-

syjne dzieło Ad Gentes. 

———————————————————————————— 

Z tyłu kościoła, na stoliku są „Skarbonki Caritas, Jałmużna Wielko-

postna”. Prośba, aby zabierał do domu skarbonkę, tylko ten kto pragnie 

podjąć uczynek jałmużny i na koniec Wielkiego Postu tę skarbonkę 

przyniesie z ofiarą na cel Caritas diecezji. 

——————————————————————————— 

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

konanie kołatek. Za udział w Adoracjach oraz Rekolekcjach. 

——————————————————————————— 

W zakrystii są do odebrania zagubione klucze, okulary oraz rower. 

——————————————————————————— 

Kancelaria czynna po Mszach św. od poniedziałku do piątku. 

——————————————————————————— 

Kolejne spotkanie z Panią Barbarą Słomian z cyklu „Rozmowy o wy-

chowaniu” odbędzie się 17 marca o godz. 17:00 w szkole podstawo-

wej w Kolonowskiem. Zapraszamy! 

———————————————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

———————————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Hildegardzie 

Głąbik, p. Teresie Chudy i p. Gabrieli Wałaszek składamy jak naj-

serdeczniejsze życzenia. 

———————————————————————————— 

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

Piorun, Gabrielę Maniera, Marię Kampa i Marlenę Michalską. Bóg za-

płać! 

———————————————————————————— 

Owocnego przeżycia czasu peregrynacji Krzyża! 

10/2014 


