
Porządek Nabożeństw 

od 01.03. do 08.03.2015 r. 

 

Niedziela 01.03. II Wielkiego Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für alle ++ 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie  

z ok. 60 r. urodzin Marii Drzyzga oraz o Boże bł. w rodzinie syna 

17:00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne 

18:00 Za ++ rodziców Elżbietę i Gerharda, Krystynę i Wiktora oraz pokr. 

 

Poniedziałek 02.03. 

  7:00 Za + księdza. Piegze 

 

Wtorek 03.03. 

17:00 Za ++ rodziców Antoniego i Agnieszkę Gomoła, siostrę Annę Romańczuk, rodziców 

chrzestnych, dziadków z obu stron, ++ z rodzin Gomoła, Giza, Kocwander 

 

Środa 04.03. św. Kazimierza, królewicza, święto 

17:00 O Boże bł. światło Ducha Św. opiekę NSM dla Justyny Mocny z ok. 18 r. urodzin 

 

I Czwartek 05.03. 

16:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za + męża, ojca i dziadka Alfreda Kolloch w miesiąc po śmierci oraz do Bożej Op. przez 

wst NMP z podz. za łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie dla Katarzyny z ok. 30 r. 

urodzin i boże bł. w rodzinie 

 

I Piątek 06.03. 

17:00 Droga krzyżowa 

18:00 Za + siostrę Magdalenę w r. śmierci, ++ męża Norberta, rodziców, teściów, szwagrów 

Teodora, Józefa, Rudolfa oraz dziadków 

 

I Sobota 07.03. 

  8:00 ………………………… 

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

15:00 Roczek Anna Dudarewicz 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ rodziców i brata Piotra 

 

Niedziela 08.03. III Wielkiego Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 ………………………… 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 ………………………… 

17:00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne 

18:00 Za + męża i ojca Waldemara w 16 r. śmierci, ++ teścia, dziadków Mariannę i Józefa 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

9(1106) 01.03. – 08.03.2015 
 

Wielki post 

 

W tegoroczny okres Wielkiego po-

stu wpisuje się przygotowujący nas 

do przeżycia w przyszłym  

roku 1050 rocznicy chrztu Polski 

program Kościoła ze swoim tytu-

łem „Nawracajcie się i wierzcie  

w Ewangelię”. Nawrócenie jest od-

nowieniem w sobie stanu łaski, 

osobowej więzi z Bogiem, jaką 

otrzymaliśmy w sakramencie 

chrztu. To w źródle chrzcielnym  

zostaliśmy zrodzeni do nowego ży-

cia dzieci Bożych, narodziliśmy się do wspólnoty z Bogiem  

i braćmi we wspólnocie Kościoła. Stąd Wielki post to powrót 

do źródła chrzcielnego. Ten czterdziestodniowy post zmierza 

do tego, aby ochrzczeni mogli w Wigilię Paschalną z zapalo-

nymi świecami uroczyście odnowić przyrzeczenia chrzcielne, 

czyli świadomie opowiedzieć się za Chrystusem, potwierdza-

jąc gotowość naśladowania Go w codziennym życiu. Nałoże-

nie popiołu w Środę popielcową to też spojrzenie na chrzciel-

nicę, gdzie wszystko się zaczęło. 

 

Sentencja tygodnia: Benedykt XVI - Kto usiłuje uwolnić się 

od miłości, będzie gotowy uwolnić się od człowieka jako 

człowieka  



św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym: 

„Współcześni mnisi starają się harmonijnie łączyć życie wewnętrzne z pracą 

przez ewangeliczny wysiłek przemiany obyczajów, posłuszeństwo i wytrwa-

łość, przez gorliwe rozważanie słowa, sprawowanie liturgii i modlitwę”. Zda-

je się, że patrzymy w dwojaki sposób na mnichów. Z jednej strony ich życie 

jest nieatrakcyjne – modlitwa, praca, wyrzeczenia, a z drugiej strony intryguje 

nas, bo mają czas na to, co w rozpędzonym świecie wydaje się takie niedo-

stępne. Może ich sekret ukryty jest w słówku „harmonijnie”? 

————————–—–——–————————————————— 
Opowiadanie: 

Bardzo, bardzo dawno temu, w pewnej malutkiej wioseczce znajdował się 

mały warsztat stolarski. Pewnego dnia, kiedy nie było w nim właściciela, 

wszystkie jego narzędzia pracy zwołały między sobą walne zebranie. Posie-

dzenie było długie, a czasami wręcz wybuchowe. Zastanawiano się bowiem 

nad usunięciem z nobliwej wspólnoty, niektórych jej członków. Jeden  

z uczestników przemówił w te słowa: Powinniśmy usunąć z naszych szere-

gów naszą siostrę piłę, która jest nazbyt ostra i skrzypie zębami. Ma najzja-

dliwszy na całym świecie charakter. Ktoś inny dorzucił: Nie możemy również 

trzymać w naszych szeregach naszego brata hebla. Z niczym się nie zgadza  

i wszystko pomniejsza, obdziera ze skóry wszystko to, co spotka. Wiemy do-

brze, że nasz brat młotek - protestował ktoś inny - ma twardy i gwałtowny 

charakter. Powiedziałbym wręcz, że uwielbia bić. Sposób, w jaki upiera się 

przy wszystkim, jest nie do zniesienia, a jego głos doprowadza nas do szału. 

Pozbądźmy się go. 

A gwoździe? Czy można żyć z ludźmi, którzy doczepiają się do wszystkiego? 

Nie chcemy ich więcej! To samo z pilnikiem i skrobakiem. Współżycie z nimi 

to nieustające tarcie. Niech opuści nas również papier ścierny, którego jedy-

nym celem w życiu jest ścieranie się ze wszystkimi! W ten oto sposób dysku-

towały ze sobą coraz bardziej żywiołowo narzędzia stolarza. Wszyscy mówili 

na raz. Młotek żądał usunięcia pilnika i skrobaka, te natomiast chciały się po-

zbyć młotka i tak dalej. Na koniec zebrania wszyscy żądali, aby usunąć 

wszystkich. Wreszcie narada została przerwana nagłym powrotem stolarza. 

Kiedy wszystkie narzędzia zobaczyły go zbliżającego się do stolarskiego sto-

łu, natychmiast ucichły. Stolarz wziął deskę i przyciął ją ostrą piłą. Potem  

zestrugał ją heblem, który doskonale pomniejsza wszystko, czego się tylko 

dotknie. Potem rzemieślnik ujął siekierę, która potrafi wszystko brutalnie roz-

bijać na części, następnie wziął skrobak, który, bierze wszystko "na ząb", 

wreszcie chwycił papier ścierny, który wszystko ściera i zdrapuje. W końcu 

wziął bardzo ostre gwoździe i mocny Młotek, który dobrze bije. Wszystkich 

swych narzędzi mających tak nieznośne charaktery, użył do wykonania koły-

ski. Przepięknej kołyski, która posłuży dziecku mającemu się niebawem uro-

dzić. Bóg przygląda się nam okiem stolarza! 

Dzisiaj kolekta na cele diecezji i seminarium. O 17:00 nabożeństwo Gorzkich 

Żali. 

————————–—–——–————————————————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. W salce o 16:15 spotkanie kandydatów do  

I komunii św. 

————————–—–——–————————————————— 

W I czwartek miesiąca o 17:00 Godzina św. 

————————–—–——–————————————————— 

W I piątek o 17:00 Droga krzyżowa z wypominkami. O 18:45 w salce możli-

wość zobaczenia filmu „Ziemia Maryi”. Nie będzie odwiedzin chorych w do-

mach, będą one w Wielki Czwartek. 

————————–—–——–————————————————— 

W I sobotę miesiąca Msza św. chrzcielna i roczków. O 17:00 Nabożeństwo  

Maryjne. 

————————–—–——–————————————————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. 

————————–—–——–————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny. W zakrystii i kancelarii do nabycia małe paschały 

na stół wielkanocny oraz dekoracyjne świece. 

————————–—–——–————————————————— 

Bóg zapłać: za modlitwy, składane ofiary, wszelkie prace na rzecz naszej parafii. 

————————–—–——–————————————————— 

Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku po Mszy św. 

————————–—–——–————————————————— 

++ Odbył się pogrzeb śp. Marii Nowak l. 79. W Niemczech zmarł znany w Ko-

lonowskiem ksiądz Piegza, pogrzeb odbył się w piątek. Wieczny odpoczynek …

++ 

————————–—–——–————————————————— 

Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Marii Nowak składamy jak naj-

serdeczniejsze życzenia. 

————————–—–——–————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Kraszewskiego: Urszulę  

Grabowską, Matyldę Sznura, Mariolę Thomann i Elżbietę Cieśla. Bóg zapłać! 

————————–—–——–————————————————— 

Ad Gentes 

To dzieło pomocy misjonarzom, przy Komisji Episkopatu Polski. Ofiarami 

wspieramy 2065 misjonarzy i ich posługę. Z ofiar zebranych w ubiegłym roku 

zostało przekazane 1.800 642 zł. Ze zbiórki sms - owej, trwającej cały rok, zre-

alizowano 5 projektów misyjnych o wartości 101 000 zł.  

W przyszłą niedzielę przed naszym kościołem po Mszach św. zbiórka na ten cel. 

Za wszelkie ofiary składamy Bóg zapłać. 

 

Owocnego, Błogosławionego czasu Wielkiego Postu ! 

9/2015 


