
Porządek Nabożeństw 

od 17.01. do 24.01.2016 r. 

 

Niedziela 17.01. II zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Do Miłosierdzia Bożego przez wst. św. s. Faustyny o zdrowie dla Magdalen (Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 O radość wieczną dla koleżanki Małgorzaty Muc 

13:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę przez wst MBNP i zdrowie dla 

Marii i Wernera Machnik z ok 50 r. ślubu o bł. Boże w całej rodzinie 

17:15 Nabożeństwo Miłosierdzia Bożego 

18:00 .………………………... 

 

Poniedziałek 18.01. 

  7:00 Za ++ kapłanów 

 

Wtorek 19.01. św. Józefa Pelczara, biskupa, wsp. 

17:00 Za ++ rodziców Annę i Floriana Labus, brata Jana, szwagra Manfreda, chrzestną Agniesz-

kę, ++ z rodzin Labus i Muc 

 

Środa 20.01. 

17:00 Za + Jana w 13 r. śmierci, + jego żonę Elżbietę 

 

Czwartek 21.01. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy, wsp. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za + żonę Teresę z ok. urodzin, ++ z obu stron 

 

Piątek 22.01. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę przez wst. MBNP i zdrowie  

z ok 85 r. urodzin o bł. Boże w całej rodzinie 

18:00 Za + ojca oraz wszystkich ++ z rodziny, dobrodziejów i przyjaciół 

 

Sobota 23.01. 

  8:00 ……………………………. 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

———————————————————————————————————— 

18:00 Za ++ matki Wiktorię i Johannę, siostrę Anielę, rodziców Gertrudę i Leona, szwagierkę 

Elżbietę, szwagrów Ernesta i Eryka, kuzynkę Krystynę i pokr. 

 

Niedziela 24.01. III zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 …………………………….(j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + żonę i matkę Urszulę z ok. urodzin, ++ rodziców, teściów, siostrę, brata, szwagra  

i pokr. 

17:15 Nieszpory 

18:00 .………………………... 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Rok 2016 - Miłosierdzia Bożego 

- w każdy czwartek przed Mszą św. odmawiamy Koronka do 

Bożego Miłosierdzia 

- w jedną niedzielę miesiąca, w salce będzie wyświetlany 

film, po projekcji rozmowy 

- w jedną niedzielę miesiąca w kościele, o godzinie 17:15 

będzie Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

- w jeden wtorek miesiąca w kościele o godzinie 19:00 bę-

dzie Msza św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu  

i Błogosławieństwem Lurdzkim. Będzie to Msza św. w in-

tencji chorych, starszych, ludzi mających różne problemy 

życiowe, materialne i duchowe, w intencji uwolnienia z grze-

chów i nałogów. Pierwsza Msza będzie 26 stycznia. Można 

przynosić swoje intencje, napisane na kartce, włożyć do ko-

szyczka przy obrazie Jezu Ufam Tobie. Zostaną one przynie-

sione podczas Mszy do ołtarza i ofiarowane Jezusowi. Za-

praszam do ubogacenia Liturgii oprawą muzyczną i służbą 

liturgiczną. Od 18:30 okazja do sakramentu pokuty. 

- przy figurze św. Antoniego, jest skarbonka „Ofiara Miło-

sierdzia” (jako wsparcie dla młodzieży z naszej parafii) 

- 30 styczeń wyjazd do Częstochowy 

- 31 styczeń młodzież zaprasza do kupna kremówek 

- 31 styczeń spotkanie Róż Różańcowych 

- 05 luty spotkanie PRD 

- 11-14 luty Rekolekcje 

- 09 kwiecień pielgrzymka do Łagiewnik 

- 01 maj I Komunia św. 

- 08 maj Rocznica I Komunii św. 

- 31 maj Bierzmowanie 

- 05 czerwiec Odpust NSM 

- 31 lipiec Adoracja Najśw. Sakramentu 

- 14-24 sierpień Camino: Ogrodniki-Olsztyn, 270 km. 

- 26-28 sierpień piesza pielgrzymka na Górę św. Anny 

- 26 wrzesień–04 październik pielgrzymka Roku Świętego do Włoch  

ŚDM Kraków 2016 - zostało 192 dni 

Zapraszamy: www.krakow2016.com.pl i www.botafe.pl; Radio DOXA we wtorki o godzinie 

20:00 „Strefa młodych”; Program I TV w każdą niedzielę o godzinie 8:30 

 

Sentencja tygodnia: Stanisław Banach-Naiwnym, a nawet głupim jest ten, kto myśli, że w dzi-

siejszym świecie, można pozostać anonimowym. Dlatego ostrożnie z różnymi rodzaju donosami 

i zastraszaniem. 

 

http://www.krakow2016.com.pl/


Pielgrzymka do Włoch - od 26.09. do 04.10. 2016 rok. Cena 1990 zł. 

 

DZIEŃ 1 

Msza św. i wyjazd z Kolonowskiego we wczesnych godzinach rannych. Przejazd na obiadokolację i nocleg 

w okolicach Padwy. 

DZIEŃ 2 

Śniadanie. Przejazd do Asyżu jednego z najbardziej urokliwych miast Włoch, miejsca urodzenia św. Fran-

ciszka i św. Klary. Nawiedzimy dwukondygnacyjną Bazylikę św. Franciszka z kryptą, w której złożono 

ciało Świętego. Freski, które zdobią bazylikę pozwolą nam zapoznać się z przełomowym malarstwem Giot-

ta. Spacerując po mieście, poznamy wspaniale zachowany charakter epoki średniowiecza. Nawiedzimy 

również bazylikę Św. Klary, gdzie w kościele podziemnym pochowane są relikwie świętej. Udamy się do 

Bazyliki Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkulą. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Rzymu. 

DZIEŃ 3 

Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Udamy się do Watykanu. W zależności od obecności Ojca Świętego, weź-

miemy udział w Audiencji Generalnej. Czas wolny na Placu Świętego Piotra. ulicą Via della Conciliazione 

przez most Świętego Anioła udamy się na zwiedzanie Rzymu barokowego: plac Navona, Schody Hiszpań-

skie, fontanna di Trevi. Ciekawą odmiennością od barokowego charakteru tej okolicy będzie starożytny 

Panteon. Na placu Hiszpańskim oddamy cześć Matce Bożej, której statua usytuowana jest na szczycie ko-

lumny. Tu papież św. Jan Paweł II odmówił modlitwę: „Tobie, Matko Nasza, zawierzam losy ludzkości.” 

Następnie udamy się do bazyliki Santa Maria Maggiore Matki Bożej Śnieżnej. To jedna z Bazylik Więk-

szych, która zachowała swoją pierwotną formę. Powrót na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 4 

Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Udamy się do Watykanu. Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra: przedsionek  

i drzwi święte, kaplica Piety Michała Anioła. W kaplicy św. Sebastiana pomodlimy się przy grobie Świętego 

Jana Pawła II. Zobaczymy także baldachim Berniniego, ołtarz główny. Zejście do grot watykańskich, które 

są miejscem pochówku papieży. Przejazd na Lateran. Przejście do Bazyliki św. Jana najważniejszej świątyni 

kościoła rzymskokatolickiego, pierwszej i najstarszej bazyliki chrześcijaństwa. Świątynia jest katedrą bisku-

pów Rzymu papieży. Ołtarz główny od góry wieńczy gotycki baldachim, wykonany podczas pontyfikatu 

papieża Urbana V w 1367 r. św. Obok przylega kaplica papieska Santa Sanctorum. Znajduje się w niej obraz 

Chrystusa, który jest dziełem prawdopodobnie św. Łukasza. W kaplicy można podziwiać również Święte 

Schody. Powrót na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 5 

Śniadanie. Przejazd na Monte Sant Angelo miejsca, które dało początek kultowi św. Michała Archanioła. 

Nawiedzimy Sanktuarium św. Michała Archanioła. W tym historycznym miejscu wartości religijne i moral-

ne przenikają się z wartościami artystycznymi stwarzając unikalny klimat, który przyciąga i fascynuje piel-

grzymów z całego świata. Przejazd na obiadokolację i nocleg w San Giovanni Rotondo lub okolicy. 

DZIEŃ 6 

Śniadanie, po którym przejazd na zwiedzanie miasta. Nawiedzenie Sanktuarium oraz muzeum św. Ojca Pio. 

Świątynia została wzniesiona z kamienia i drewna. Poznamy miejsca, w których Święty prowadził pełne 

dobroci i poświęcenia życie. Nawiedzimy świątynię klasztorną p.w. Matki Bożej Łaskawej, w której przez 

52 lata o. Pio spowiadał i sprawował Eucharystię, a także otrzymał stygmaty. Udamy się także do nowego 

kościoła, w którym od czerwca 2013 roku wystawione jest w kryształowej trumnie ciało o. Pio czas na mo-

dlitwę i zadumę. Powrót na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 7 

Śniadanie. Przejazd do Padwy. Przejście przez Prato della Valle. Nawiedzimy bazylikę św. Justyny, gdzie 

wg tradycji pochowany jest św. Łukasz Ewangelista. Dojdziemy do bazyliki św. Antoniego, zwaną „cudem 

Padwy” z sarkofagiem świętego. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 8 

Śniadanie. Wypoczynek nad Morzem Adriatyckim. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 9 

Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach nocnych 

Zapewniamy: przejazd komfortowym autokarem, 8 noclegów w hotelach **/***, pokoje 2 i 3 os. z łazienka-

mi. 8 śniadań, 8 obiadokolacji, opieka pilota, kapłana, ubezpieczenie. Program jest ramowy i może ulec 

drobnym zmianom. Niezbędny dokument: paszport lub dowód osobisty. Na bilety wstępu, przewodników, 

słuchawki i inne należy zabrać ok. 90 euro. 

Dziś Msze św. o 7:30 w j. niemieckim, 10:00 i 18:00. Nabożeństwo Miłosierdzia o 17:15. 

Kolekta na cele parafii. O 15:30 w salce zapraszamy na film „o. Matteo - egzorcysta”. Po 

filmie rozmowa na temat filmu. 

——–——–——————————–———–———————–——————— 

W poniedziałek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, zakończenie  

25 stycznia. 

——–——–——————————–———–———————–——————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. W Roku Miłosierdzia jest Konkurs z Misiem. 

O 16:15 w salce spotkanie kandydatów do I Komunii św. 

——–——–——————————–———–———————–——————— 

W piątek o 18:00 Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej i starszej. 

——–——–——————————–———–———————–——————— 

W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30. 

——–——–——————————–———–———————–——————— 

W przyszłą niedzielę gościem jest o. Mirosław - redemptorysta. Msze św. jak w każdą nie-

dzielę. Nieszpory o 17:15. Kolekta na cele parafii. 

——–——–——————————–———–———————–——————— 

Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. 

——–——–——————————–———–———————–——————— 

Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy. Za zrzucenie opału do piwnicy kościoła. 

Kolędnicy Misyjni zebrali 15.633 zł i 5 euro, oraz słodycze którymi podzieliliśmy się 

z Domem Opieki w Zawadzkie - Las. Bóg zapłać! 

Osobiście Dziękuję za ofiary na druk książki „Camino” (prawdopodobnie ukarze się do 

końca lutego). 

——–——–——————————–———–———————–——————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

——–——–——————————–———–———————–——————— 

W środę 27 stycznia wyjazd do Opola na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. 

Zapisy w zakrystii. 

——–——–——————————–———–———————–——————— 

W sobotę 30.01. o godzinie 9:00 wyjazd do Częstochowy. Tam: Msza św. przejście przez 

Bramę Roku Miłosierdzia, odwiedziny szopki, wystawy choinek. Powrót ok. 17:00. Do 

wyjazdu zapraszam kolędników misyjnych, ministrantów, marianki, serduszka, ale też inne 

osoby. Zapisy w zakrystii. 

——–——–——————————–———–———————–——————— 

Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

——–——–——————————–———–———————–——————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Beatę Garcorz, Eleonorę 

Bonk, Annę Dandyk i Lidię Mesjasz. Bóg zapłać! 

——–——–——————————–———–———————–——————— 

Wspólnota sióstr karmelitanek będzie liczyła trzy siostry. Odeszła do innego domu  
s. Ludwina. Powodem jest brak powołań, a co za tym idzie mniejsza liczba sióstr. Niech to 

będzie zachętą do większej, częstszej modlitwy o powołania. Dlaczego mniej powołań 

obecnie jest? Pan Jezus tak jak kiedyś woła: Pójdź za Mną ! Ale ten głos jest zagłuszany 

przez propozycje współczesnego świata. Młody człowiek boi się pójść za tym głosem, pod-

jąć powołanie. Może i to, że poprzednie pokolenia więcej za powołanych się modliły,  

a mniej o powołanych „mówili”. 
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