
Porządek Nabożeństw 

od 22.03. do 29.03.2015 r. 

 

Niedziela 22.03. V Wielkiego Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Do Bożej Op. za wst NSM z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. zdrowie z ok. 75 r. 

urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie syna (Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Joannę Drzymała w r. śmierci ++ jej rodziców Jerzego i Franciszkę Spira ++ teściów 

Martę i Izydora Drzymała, siostrę, matkę Marię Czorniczek, Różę Czudaj oraz ++ z pokr. 

17:00 Kazanie pasyjne i Misterium Paschalne 

18:00 Za + Marię Nowak w miesiąc po śmierci 

 

Poniedziałek 23.03. 

  7:00 …………………….. 

 

Wtorek 24.03. 

17:00 Za + syna Marcina z ok. urodzin, ++ rodziców, teściów, siostrę Irenę, szwagierki, Magdalenę 

Stryczek i pokr. 

 

Środa 25.03. Zwiastowanie Pańskie 

  8:00 W int. ++ i żyjących członków Róż Różańcowych 

17:00 Za + męża Georga, ++ rodziców Albinę i Józefa, Annę i Wilhelma, brata Alfreda, ciocię 

Marię, szwagrów Reinholda i Józefa oraz ++ z pokr. z obu stron 

 

Czwartek 26.03. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++ rodziców Annę i Ottona, Elżbietę i Piotra ++ rodzeństwo, szwagrów, szwagierki, Józe-

fa, Wilhelma i dusze opuszczone 

 

Piątek 27.03. 

17:00 1. Za + męża i ojca Henryka Swoboda w r. śmierci, ++ rodziców i teściów 

 2. Za + Marię Nowak - zam. od sąsiadów 

17:45 Droga krzyżowa 

 

Sobota 28.03. 

  8:00 Za + ojca Jana w r. śmierci, ++ matkę Martę, rodziców Krystynę i Wilhelma, braci Józefa  

i Franciszka i ++ z pokr. 

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

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + Joachima Konieczko w 1 r. śmierci, ++ rodziców, chrzestnych, siostrę i szwagra 

 

Niedziela 29.03. Palmowa 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + ojca Pawła, rodziców, teściów Marię i Jerzego oraz ++ z pokr.(Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + wujka Rudolfa w 35 r. śmierci, jego + żonę Elfrydę, ++ ojca Karola Pawlik, Małgorzatę 

i Konrada Jancik 

15:00 Kazanie pasyjne i Droga krzyżowa na Regolowcu 

18:00 Za + Cecylię Gajdos - zam. od sąsiadów 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Post 

Denis Legrix, urodzona bez rąk  

i nóg, pomagała ludziom malując swe 

obrazy ustami. W książce „Taka się 

urodziłam” napisała: „Bądź błogosła-

wiony Panie, który zsyłasz cierpienie 

jako boskie lekarstwo na nasze nie-

prawości. Oto niewątpliwie prawdzi-

wa alchemia: przeistoczyć nasze cier-

pienia w miłosierdzie, w bratnią mi-

łość, w dzieła sztuki. Przeistoczyć 

lichy ołów codzienności w lśniące 

złoto”. W sztuce Adama Mickiewicza 

pt. „Dziady”, podczas obrzędów  

w cmentarnej kaplicy zjawiają się 

dzieci, które wypowiadają następują-

cą kwestię: „kto nie doznał goryczy 

ni razu, nie dozna słodyczy  

w niebie”. Proszą o „ziarnko gory-

czy”, które by mogło w nich rozwinąć 

się w duży krzyż, umożliwiło im poznanie życia w całym jego bogactwie, słodyczy i gory-

czy. Jest wiele podobieństwa pomiędzy historią ziarna, a losem człowieka. Ziarno, po-

chwycone dłonią siewcy, wrzucone jest w ziemię, aby w niej zgnić, obumrzeć. Jest to jed-

nak tylko pozorna jego klęska. Zapłatą za tę ofiarę jest nowy plon, a na miejscu jednego 

ziarenka wyrasta cały kłos, mnożąc je wielokrotnie. Uczniów Chrystusa dotyczy zarówno 

prawda o umiłowaniu życia, jak i o wyrzeczeniu, podejmowanym świadomie po to, by 

piękniej i lepiej owocować. Jezus prowadzi swych uczniów drogą pełnienia woli Ojca, bez 

względu na to, czy jest to łatwe, czy trudne. Sam szedł drogą posłuszeństwa Ojcu, której 

treścią było wyrzeczenie, a jej szczytem — krzyż. A wszystko działo się zgodnie z wolą 

Ojca, z myślą o zbawieniu człowieka. „Iść za Nim” oznacza dla nas przyjąć wolę Ojca, 

jakakolwiek by ona była.  

Sentencja tygodnia: Phil Bosmans - Złość jest niezdrowa. Wpuszcza za dużo adrenaliny 

do krwi. Nigdy nie złość się na dwie osoby. Poczekaj do jutra. 



Życie parafii 

- 22.03. - 17:00 Misterium Paschalne 

- 27.03. - 18:00 Droga krzyżowa ulicami 

- 29.03. - 15:00 Droga krzyżowa na Regolowcu 

- 31.03. - 17:00 i 19:00 Sakrament pokuty 

- 02 – 06.04 Triduum Paschalne i Wielkanoc 

- 03.05 I Komunia św. 

- 10.05. Rocznica I Komunii św. 

- 19.05. Bierzmowanie w parafii Staniszcze Wlk. 

- 31.05. Majówka w Zameczku 

- 14.06. Odpust 

- 28.06. Pielgrzymka mężczyzn na Górę św. Anny 

- 02.- 09.07. Wyjazd do Medjugorie 

- 17 – 22.08. Piesza pielgrzymka na Jasną Górę 

- 28 – 30. 08. Piesza pielgrzymka na Górę św. Anny 

 

W maju i czerwcu planowane jest malowanie naszej świątyni, renowacja ławek i przeprowa-

dzenie przy okazji paru prac. Na pewno będą udogodnienia, ale proszę się nie martwić. Dziś 

malowanie kościoła, to nie stawianie rusztowań, ale malowanie z wysięgników. W maju  

i czerwcu są uroczystości, ale właściwie przez cały rok w kościele „Coś się dzieje” i żaden 

termin nie jest odpowiedni. Malujemy przed okresem letnim, aby do jesieni ściany porządnie 

wyschły. Za wszelkie ofiary składane na konto, w kościele i kancelarii składamy Bóg zapłać. 

Zachęcamy i prosimy o dalszą ofiarność na ten cel. Wpłaty można dokonywać na konto. BS 

Kolonowskie nr 28 8909 1016 2001 0006 5852 0001. Kolekta w kościele na ten cel będzie 

przeprowadzona w niedzielę 29 kwietnia. Planowany koszt remontu to od 80.000 do 100.000 

zł. Dotychczas uzbieraliśmy kwotę 83.312 zł. z czego 35.000 wydano na ocieplenie. Pozo-

staje więc kwota 48.312 zł. 

————————–—–—————–——–———————————————— 

Wyjazd do Medjugorie 

Chętnych osób (również spoza naszej parafii) jest 80 osób (2 autokary). Wszystkie szczegó-

ły wyjazdu zostaną podane na spotkaniu, które odbędzie się po świętach. 

————————–—–—————–——–———————————————— 

Triduum i Święta 

W przygotowaniach zaplanujmy swój czas tak, aby uczestniczyć jak najpełniej w Uroczysto-

ściach. Ogromna prośba, aby nie odkładać Sakramentu Pokuty, ale skorzystać w dniu 

Wspólnej Spowiedzi, kiedy będzie większa ilość kapłanów w Wielki Wtorek o 17:00  

i 19:00. Zachęcam do uczestniczenia w obrzędach Triduum Paschalnego. Wszystkich zaan-

gażowanych na różnych płaszczyznach w te dni proszę, jak zawsze, o służbę i różne prace. 

————————–—–—————–——–———————————————— 

Zeznania podatkowe 

Pani Irena Czupała będzie służyła pomocą w rozliczeniach za 2014 rok. Dyżur w salce bę-

dzie w każdy piątek od 16:00 do 17:00. 

————————–—–—————–——–———————————————— 

Zakończył się sezon grzewczy w naszej świątyni. Za palenie w piecu p. Henrykowi, za na-

prawę pieca p. Bernardowi, wszystkim za złożone ofiary na ten cel - dziękuję! 

————————–—–—————–——–———————————————— 

W poniedziałek o 18:00 w sali OSP spotkanie z przedstawicielem firmy Eko - Sun z Bielska 

Białej nt. „wytwarzania prądu na własne potrzeby”. 

Dzisiaj kolekta na budowę i konserwację obiektów diecezjalnych.  

O 17:00 kazanie pasyjne, zamiast Gorzkich Żali Misterium Paschalne, przedstawione 

przez uczniów gimnazjum z Zawadzkiego oraz chór Colonovica. Po Mszach przed kościo-

łem sprzedaż stroików wielkanocnych przez uczniów gimnazjum. 

————————–—–——–—————–——————————————— 

W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o 8:00 i szkolna o 17:00. Nie 

będzie spotkania kandydatów do I Komunii św. 

————————–—–——–—————–——————————————— 

W piątek o 17:00 Msza św. Po Mszy o 17:45 Droga krzyżowa z wypominkami ulicami 

naszego miasta. 

————————–—–——–—————–——————————————— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne.  

————————–—–——–—————–——————————————— 

Za tydzień Niedziela Palmowa. Podczas każdej Mszy poświęcenie palm, przed Mszą  

o 10:00 procesja z palmami. Kolekta na cele parafii. O 15:00 Kazanie pasyjne oraz Droga 

krzyżowa na Regolowcu (będziemy się modlić o pokój dla świata. Zapraszam szczególnie 

młodzież jako spotkanie przygotowujące Nas do ŚDM 2016). Po każdej Mszy św. Kiermasz 

Wielkanocny organizowany przez Caritas naszej parafii (do nabycia: palmy, ciastka i ozdo-

by świąteczne, paschały i świece). 

————————–—–——–—————–——————————————— 

Do nabycia z tyłu kościoła na stoliku: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. W zakrystii 

i kancelarii do nabycia małe paschały na stół wielkanocny oraz dekoracyjne świece. W Bi-

bliotece parafialnej po Mszy św. niedzielnej o 10:00 można wypożyczać książki i filmy. 

————————–—–——–—————–——————————————— 

Kancelaria czynna w poniedziałek od 7:30 do 8:00, w piątek od 16:00 do 17:00 oraz  

w sobotę od 8:30 do 9:00. Sakrament pokuty pół godziny przed każdą Msza św. 

————————–—–——–—————–——————————————— 

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

porządki i prace na placu kościelnym, grabienie i sadzenie kwiatów. Ofiara złożona na 

kwiaty wyniosła 3.569 zł i 4.60 euro. 

————————–—–——–—————–——————————————— 

Zapowiedzi przedślubne: 1. Bogusława Respondek zam. Łagiewniki Male  

i Dawid Maniera zam. Kolonowskie (zap. II), 2. Ewa Goreczka zam. Kolonowskie  

i Piotr Deptała zam. Kolonowskie (zap. II), 3. Malwina Wyrwich zam. Kolonowskie  

i Kamil Koj zam. Staniszcze Małe (zap. II). 

————————–—–——–—————–——————————————— 

Caritas parafii prosi chętnych o upieczenie ciastek na kiermasz wielkanocny. Ciastka przy-

nosimy w czwartek 26.03. przed Mszą św. 

————————–—–——–—————–——————————————— 

Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Erykowi Stryczek składamy jak najserdecz-

niejsze życzenia. 

————————–—–——–—————–——————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Colonny: Małgorzatę Lebioda, Annę  

Łuczak, Urszulę Miksa i Brygidę Rolik. Bóg zapłać! 

 

Dziś Niedziela zwana Czarną - od zasłanianych krzyży.! 

12/2015 


