
Porządek Nabożeństw 

od 08.02. do 15.02.2015 r. 

 

Niedziela 08.02. V zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für ++ Mutter Pauline, Vater Paul, Söhne Albert, Johann, Franz, seine Ehefrau Gertrud, 

Eltern Marianne u. Franz, Schwester Maria, Bruder Josef u. ++ aus der Verwandschaft 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i wst. MB oraz zdrowie dla Kata-

rzyny i Waldemara Muc z ok. 25 r. ślubu oraz o Boże bł. i dary Ducha św. dla dzieci 

17:15 Nieszpory 

18:00 …………………………………….. 

 

Poniedziałek 09.02. 

  7:00  

 

Wtorek 10.02. św. Scholastyki, dziewicy, wsp. 

17:00 Za + męża Józefa, ++ rodziców Julię i Józefa, Martę i Jana, zięcia Bernarda, szwagra 

Franciszka, ++ z obu stron 

 

Środa 11.02. NMP z Lourdes 

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

dziadków, ++ z rodzin Wałaszek, Kazior 

 

Czwartek 12.02. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i wst. MB oraz zdrowie z ok. 75 r. 

urodzin 

 

Piątek 13.02. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za ++ Zofię, jej męża, synów Bogusława i Jerzego, rodziców Różę i Franciszka, bratową 

Marię, szwagierkę Renatę, ++ z rodzin Kruk, Smieskol, Obst, Klimas 

 

Sobota 14.02. św. Cyryla i Metodego, święto 

  8:00 Za + brata Karola w miesiąc po śmierci 

————————–—–——————————————–——————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ męża i ojca Ernesta, matkę Gertrudę, brata Ernesta, bratanka Jana, kuzynkę Irenę, 

++ pokr. 

 

Niedziela 15.02. VI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 …………………………………….. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Przez wst. NSM i Judy Tadeusza z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł.  

i zdrowie w rodzinie 

18:00 Za + w Niemczech szwagra Horsta ++ jego rodziców i teściów 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Jezus cudotwórca 

Uzdrawia teściową Piotra Apostoła, a także „wielu dotknię-

tych rozmaitymi chorobami”. I nie dziwmy się, że Apostoło-

wie, znalazłszy Go na miejscu pustynnym, mówią Mu: 

„Wszyscy Cię szukają”. Kiedy indziej, po cudownym roz-

mnożeniu chleba, gdy również tłumy szukały Jezusa, On im 

odpowiedział: „Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście 

znaki, lecz dlatego, że jedliście i najedliście się”. Widać  

z tego, że cuda miały czemuś służyć, bo inaczej, gdy będą 

celem same dla siebie, pozostanie tylko odrobina sensacji, 

widowisko. A właśnie tego Jezus najbardziej unikał i przed 

tym się bronił, o czym świadczy chociażby dzisiejszy frag-

ment Ewangelii. Uzdrowił wszystkich chorych, których wów-

czas przyniesiono, a „nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, 

wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się  

modlił”. Zawsze tak postępował, nigdy nie pragnął taniej sensacji. Jezus 

czynił cuda w odpowiedzi na wiarę lub dla jej ożywienia. Nie czynił ich 

dla ludzi żądnych jedynie sensacji, chcących się Jego kosztem zabawić. 

„Wieczorem mówicie: Będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni.  

Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie? Plemię 

przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany”. 

Tak bronił Jezus swoich cudów przed spłyceniem, tak uczył ich głębokie-

go rozumienia, czyli wiązania z całością swego posłannictwa. Cuda miały 

być znakiem, że przybliżyło się królestwo Boże, że trzeba podjąć dzieło 

nawrócenia i zawierzenia Ewangelii. 

Sentencja tygodnia - J. W. Goethe :Cud jest najukochańszym dzieckiem 

wiary. 



Rozliczenie Parafialnego Zespołu Caritas – 2014 rok 

Przychody: 

 - saldo z 2013 roku 1.338,90 zł. 

 - członkowie wspierający 1.415,00 zł. 

 - bezimienni darczyńcy    110,00 zł. 

 - sponsorzy 4.350,00 zł. 

 - kiermasz wielkanocny 1.406,00 zł. 

 - ofiara W. czwartek    506,65 zł. 

 - kiermasz adwentowy 2.027,10 zł. 

  Razem: 11.667,65 zł. 

 

Wydatki: 

 - jubilaci, odwiedziny chorych 2.383,58 zł. 

 - Dzień chorych i Tydzień Miłosierdzia    365,05 zł. 

 - zapomogi, żywność, lekarstwa    673.48 zł. 

 - Wakacje z Bogiem 2.475,07 zł. 

 - upominki    350,00 zł. 

 - spotkania, uroczystości    822,00 zł. 

 - paczki wielkanocne    929,85 zł. 

 - transport    170.00 zł. 

 - Wigilia dla chorych i samotnych    635,02 zł. 

 - paczki bożonarodzeniowe    415,44 zł. 

 - pielgrzymki    110,71 zł. 

 - zakupy sprzętu na spotkania    438,60 zł. 

   Razem: 9.768,80 zł. 

 

Bóg zapłać wszystkim członkom Caritas parafialnego zespołu za bezinteresow-

ną pracę dla dobra parafii i służenie potrzebującym oraz chorym, starszym  

i dzieciom. Za wiele wkładanego serca, czasu, pracy. Za cierpliwość. Dziękuje-

my wszystkim którzy wspierają dzieło Caritas, wszystkim przyjaciołom. 

Przypominam, że w każdej parafii za Caritas odpowiada ks. proboszcz. Wszelkie 

uwagi, pretensje, kierować więc do ks. Piotra. 
————————–———–————–———–————————————————— 

W każdym tygodniu ogłoszenia parafialne są podawane: podczas każdej Mszy 

niedzielnej, w gazetce parafialnej, na parafialnej stronie www. oraz w gablotce 

kościoła. 
————————–———–————–———–————————————————— 

W przeżywanym Roku Życia Konsekrowanego, od czasu do czasu, będziemy 

gościli w naszej parafii przedstawicieli różnych zakonów i zgromadzeń, aby 

przybliżali Nam charyzmat i dzieło które prowadzą. 

św. Jan Paweł II: Monastycyzm wschodni szczególnie ceni sobie nawrócenie, 

wyrzeczenie się siebie i skruchę serca, dążenie do wewnętrznego pokoju i nie-

ustanną modlitwę, post i czuwania, walkę duchową i milczenie, paschalną radość 

z obecności Pan. 

Dzisiaj kolekta na cele parafii. Nieszpory o 17:15. 

————————–———–————–———–————————————————— 

We wtorek wsp. NMP z Lourdes, dzień chorego. My ten dzień będziemy przeżywali w sobotę 

w czasie Rekolekcji. 

————————–———–————–———–————————————————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:15 spotkanie kandydatów do I komunii św. 

————————–———–————–———–————————————————— 

W piątek w salce o 17:45 spotkanie uczniów I i II klasy gimnazjum. 

————————–———–————–———–————————————————— 

W sobotę w salce o 15:30 pożegnanie karnawału dla ministrantów i Marianek. 

————————–———–————–———–————————————————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafialne. Słowo wygłosi brat Paweł ze Wspólnoty Braci 

Szkolnych. Rozpoczynają się Dni Eucharystyczne przed Środą Popielcową. Plan Adoracji: 

 11:00 Żywy Różaniec i Bractwo św. Józefa 

 12:00 Indywidualna 

 13:00 Bendawice, Osiedle 

 14:00 Dzieci 

 15:00 Haraszowskie 

 16:00 Młodzież 

 17:00 Kolonowskie 

 17:45 Zakończenie 

————————–———–————–———–————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico, Weite Welt. W zakrystii do nabycia film na 

płycie DVD pt. Ziemia Maryi, książka „Kaplice i krzyże przydrożne naszej gminy”, oraz Droga 

do nieba. 

————————–———–————–———–————————————————— 

W miesiącu styczniu stronę www. naszej parafii odwiedzono 3.123 razy. Dziękujemy. 

————————–———–————–———–————————————————— 

Tradycyjnie wymieniamy Paschał z parafią Hochdal. Gdyby ktoś jechał w okolice tego miasta  

i mógłby zawieść paschał to proszę o kontakt. 

————————–———–————–———–————————————————— 

Bóg zapłać: za zrobienie porządku na strychu naszej świątyni, za prace przy rozbiórce dekoracji 

Bożonarodzeniowych. 

Za każdą składaną ofiarę: kolekty, intencje mszalne, wpłaty na konto, ofiary za gazety, za zapal-

ne świeczki przed obrazem Miłosierdzia, Matką Bożą, krzyżem. 

Podziękowania za służbę ministrancką Bernardowi Swoboda, Szymonowi i Dominice Drąg. 

Słodycze ofiarowane kolędnikom misyjnym zostały przekazane do ośrodka DPS w Zawadz-

kiem. 

Suma wpłat na cele remontowe naszej parafii to 81.958 zł ( w tym 201 rodzin - 49.529, za książ-

ki p. Gerarda Mańczyka 2.635 zł), po odliczeniu prac ocieplenia stropu zostaje 46.728 zł. Dzię-

kujemy. 

————————–———–————–———–————————————————— 

++ Odbył się pogrzeb ++ śp. Alfreda Kolloch l. 60. Wieczny odpoczynek …++ 

————————–———–————–———–————————————————— 

Solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

————————–———–————–———–————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Słowackiego: Ewę Pietrzyk, Brygidę Niestrój, 

Danuta Dubiel, Elżbietę Mikoszek. Bóg zapłać! 

————————–———–————–———–————————————————— 

Boże prowadź Nas ! 

6/2015 


