
Porządek Nabożeństw 

od 25.12. do 01.01.2017 r. 

 

 

Niedziela 25.12. Boże Narodzenie 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za odebrane łaski o  Boże bł. wst. MBNP opiekę, zdrowie z ok. urodzin męża i ojca oraz o boże 

bł. w rodzinie 

10:00 Za ++ rodziców Danutę i Antoniego Jędryka, teścia Bogusława Kruk, dziadków z obu stron, dusze  

w czyśćcu 

15:00 Nieszpory kolędowe 

 

Poniedziałek 26.12. Boże Narodzenie, św. Szczepana 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + męża Tadeusza w r. śmierci, ++ jego rodziców Józefa i Filomenę, jego rodzeństwo,  rodziców Piotra 

i Katarzynę, ++ z rodzin Szydłowskie, Schatton 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ Monika Ratajczyk, jej syna Artura, ++ z rodzin Dębskich i Uszko 

17:15 Nieszpory kolędowe 

18:00 ……………………….. 

 

Wtorek 27.12. św. Jana,  apostoła i ewangelistę, święto 

  8:00 1. Za + ojca Gintra, ++ pokr. z obu stron 

 2. Za + Jerzego Ibrom - zam. od  sąsiadów 

 

Środa 28.12. św. Młodzianków, święto 

  9:00 1. W int. dzieci 

 2. Za + ojca Jana Wieczorek, ++ z rodzin Baron i Wieczorek 

 

Czwartek 29.12.  

  7:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

  8:00 1. Za ++ matkę Marię w r. urodzin, ojca Antoniego, męża Józefa, teściów, siostrę Hildegardę,  

      2 szwagrów, szwagierkę  i pokr. 

 2. Za ++ męża Erycha z ok. urodzin, jego rodziców Wilhelma i Wiktorię, brata Karola,  

                 rodziców Annę i Albina i pokr. 

 

Piątek 30.12. Świętej Rodziny, święto 

  7:30    Różaniec za młode pokolenie 

  8:00 1. Za ++ męża i ojca Franciszka, rodziców Augusta i Annę, Teodora i Marię, szwagrów Jerzego,  Gintra, 

Pawła, Hildegardę i Glberta oraz pokr. 

 2. Za ++ ojca Franciszka 15 r. śmierci, matkę Gertrudę, teściów Elżbietę i Reinholda, pokr. i dobrodzie-

jów 

 

Sobota 31.12. 

  8:00 Do Bożej Op. przez wst.  MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę  i zdrowie  

w rodzinie z ok. 75 r.  urodzin 

——–—–——–——————–—–———————–—–——–—————— 

16:00 Nabożeństwo 

 

Niedziela 01.01. Bożej Rodzicielki 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za parafian (j. polski) 

  9:30  Godzinki ku czci NMP 

10:00 W int. ofiarodawców i darczyńców - zam. od sióstr Karmelitanek 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 …………………………………. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

52(1200) 25.12. – 01.01.2017 

 

 

Boże Narodzenie 

Pan Bóg potrafi zamienić nawet stajnię 

w „Coś” cudownego. 

Potrafi podnieść z gnoju, nędzarza. 

Potrafi przeklęty krzyż, przemienić w drzewo życia i łaski. 

Potrafi tak ukochać, że Swojego Syna posyła na ziemię  

do człowieka, do Ciebie i do Mnie. 

Zostawia człowiekowi wolną wolę. Dlatego może człowiek otworzyć Bogu 

drzwi, a może wskazać idź do  stajni.  

Każdy może iść drogą miłości, pokoju, zgody,  

a może drogą , wojny, terroru. 

Otwórzmy w czasie Świąt oczy, uszy, serce, domy nasze Bogu. 

Pięknego czasu świątecznego. Wielu wzruszeń. 

Umocnienia w wierze i miłości do Boga. 

Odnowienia i pogłębienia więzi rodzinnych i z bliźnimi. 

Szczęść Boże 

ks. Piotr, ks. Andrzej, o. Joachim 

 

Bóg zapłać za wszelkie życzenia, modlitwy, 

dobre słowa i prezenty. 

 

Sentencja: ks. Józef Tischner - „Znak wskazuje 

drogę do miasta, lecz sam do niego nie idzie”. 

 

Książka „Camino. Nowe Drogi” 

Ukazała się druga część książki Camino. 

Książkę można nabywać w przedsionku ko-

ścioła w Wigilię po Mszy o 16:00 i po Pasterce 

oraz w zakrystii w I dzień Świąt. Cena 13 zł  

(z tego 2 zl. przeznaczone jest na działalność 

grupy młodzieży „Z nadzieją do Panamy”). 

Jest też jeszcze pierwsza część „Camino. Róż-

ne Drogi”, cena 10 zł. Książki można też zama-

wiać pisząc na adres ks.pb@interia.pl oraz na 

Allegro 



Opowiadanie 

Jeden z psychologów, podczas wykładu na temat zarządzania stresem przeszedł się 

po sali. Gdy podniósł szklankę z wodą, wszyscy pomyśleli że zaraz zada pytanie 

"czy szklanka jest w połowie pusta czy pełna". Zamiast tego, z uśmiechem na 

ustach, zapytał "ile waży ta szklanka?". Odpowiedzi były różne, od 200 g do 0,5 kg. 

Gdy skończyli, odpowiedział: Nie jest istotne ile waży ta szklanka. Zależy ile czasu 

będę ją trzymał. Jeśli potrzymam ją minutę to nie problem. Gdy potrzymam ją go-

dzinę, będzie mnie boleć ręka. Gdy potrzymam ją cały dzień, moja ręka straci czu-

cie i będzie sparaliżowana. W każdym przypadku szklanka waży tyle samo, jednak 

im dłużej ją trzymam tym cięższa się staje. Kontynuował: "Zmartwienia i stres  

w naszym życiu są jak ta szklanka z wodą. Jeśli o nich myślisz przez chwilę nic się 

nie dzieje. Jeśli o nich myślisz dłużej, zaczynają boleć. Jeśli myślisz o nich cały 

dzień, czujesz się sparaliżowany i niezdolny do zrobienia czegokolwiek. Pamiętaj 

by odłożyć szklankę. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Młodzież 

Bardzo dziękujemy za wsparcie. Czujemy, że jesteście z nami młodymi, modlitwą, 

obecnością, dobrym słowem, uśmiechem. Dziękujemy za wsparcie materialne. 

Stan złożonych ofiar na cele Panama 2019 to 3.690 zł. 

ofiary ze skarbonki i dary = 890 zł. 

licytacja Aniołka = 239 zł. 99 gr. 

sprzedaż bombek = 2.500 zł. 

Suma ta pozwala Nam z ufnością i zaangażowaniem patrzeć w przyszłość. Dlatego 

grupa młodzieży z Kolonowskiego zmienia nazwę. Z kajaka przechodzimy na po-

ziom nadziei. Będziemy działać jako Grupa parafii NSM w Kolonowskiem, pod 

nazwą: 

 „ Z nadzieją do Panamy” 
Nazwę taką nadały dzieci, uczestnicy Rorat w ogłoszonym konkursie. 

Wszelkie informacje zamieszczamy na stronie www. parafii w zakładce Panama 

2019. Zapraszamy do pisania tekstów, uwag, pomysłów. Można pisać na adres mai-

lowy parafii, ks. Piotra, można telefonicznie lub osobiście. Następnie to co zechce-

cie zostanie opublikowane. 

Można wpłacać darowizny na konto parafii: 

BS. Kolonowskie nr. 28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 - z dopiskiem Panama 

2019 

W styczniu zaproponujemy dwie akcje (szczegóły wkrótce). 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Jezus rodzi się w Betlejem. Ale Jezus rodzi się w życiu każdego  człowieka pod-

czas przyjmowanego Sakramentu Chrztu. Jezus rodzi się  każdego dnia na ołtarzu, 

podczas Eucharystii. Czy ja chcę Go przyjąć? Czy jak  wtedy dwa tysiące lat temu, 

nie spycham Go gdzieś na margines, żałując Mu miejsca i czasu w życiu? Czy Jezus 

już narodził się  w sercu? Czy radość Bożego Narodzenia trwa we mnie także  

w zwykłe, szare dni? 

Dzisiaj I Święto. Msze św. o 7:30 i 10:00. Nieszpory o 15:00. Kolekta na cele 

remontowe parafii. 

Jutro II Święto; Msze św. 7:30 (j. niemiecki); 10:00; 18:00. Nieszpory o 17:15. 

Kolekta na potrzeby sióstr Karmelitanek. Odpust  w parafii św. Rodziny w Za-

wadzkiem. 

Zachęcamy w czasie Świąt do rodzinnych, indywidualnych spacerów do świątyni 

do żłobka, aby pokłonić się, pomodlić o pokój dla świata, rodzin.  Zawierzać 

swoje rodziny Świętej Rodzinie. Świątynia będzie otwarta  

do 19:00. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Oktawa Bożego Narodzenia, we wtorek rozpoczęcie kolędy. Msza św.  

o 8:00, błogosławieństwo wina. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

W środę Msza św. o 9:00 i błogosławieństwo dzieci. W Jemielnicy o  godz. 

11:00 spotkanie ks. biskupa z osobami pracującymi za granicą i ich rodzinami. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

W czwartek i piątek Msza św. o 8:00. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

W sobotę o 16:00 Nabożeństwo na zakończenie Starego Roku. Nie ma Mszy 

św. o 18:00. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Przyszła niedziela to Nowy Rok. Msze jak w każdą niedzielę. O 17:15 Nabo-

żeństwo o pokój. Kolekta na diecezję i seminarium. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Bóg zapłać za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace.  

Zespołowi Caritas za organizację Wigilii. Wszystkim, którzy przyjęli zaprosze-

nie. Za omiecenie ścian kościoła z pajęczyn. Za instalację reflektora na plebanii. 

Za przywóz choinek, postawienie ich w świątyni, instalację oświetlenia na cho-

inkach, budowę i dekorację szopki. Dekorację kościoła. Służbę świąteczną. Za 

udział w Roratach, liczną obecność, zaangażowanie, udział w konkursach, kolo-

rowe odpowiedzi i prace. Za modlitwy, również te „pompejańskie”. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia 

błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Do nabycia: Gość Niedzielny ( cena 8 zł ) 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Konopnickiej: Piechota Regi-

na, Spałek Joanna, Guzy Ewelina, Świerzy Renata. Bóg zapłać! 

 

Bóg się rodzi! 

52/2016 


