
Porządek Nabożeństw 

od 01. do 08.01.2017 r. 

 

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 Za + matkę + ojca oraz ++ pokr. 

 

Poniedziałek 02.01. 

  7:00 1. Za ++ matkę, ojca i ++ z rodziny 

  2. ………………………………….. 

 

Wtorek 03.01. 

  7:00 1. Za ++ kapłanów 

 2. ………………………………….. 

 

Środa 04.01.  

  7:00 1.  Za ++ męża i ojca Henryk  w r. urodzin, ++ rodziców i teściów 

 2. Za ++ córkę Annę Naumann, matkę Cecylię Niewergol z ok. urodzin, ojca Alfonsa, teściów 

 Jadwigę i Pawła Smieszkoł, ++ z rodziny i pokr. 

 

I Czwartek 05.01. 

 16:00 Godzina św. I Koronka do Bożego Miłosierdzia 

 17:00 Za + Antoniego Maniera w 89 r. urodzin 

 

Piątek 06.01. Objawienie Pańskie 

  7:00 Różaniec za młode pokolenie 

  7:30 Za ++ Zofię i Leona Kruk, ich synów Bogusława i Jerzego, rodziców Różę i Franciszka Smieskol, 

bratową Marię, szwagierkę Renatę, ++ z pokr. Kruk i Smieskol 

10:00 Za ++ matkę Annę w r. śmierci, ojca Wilhelma, męża Józefa, 2 synów Andrzej i , brata Georga  

i pokr. 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 Za ++ męża i ojca Józefa, rodziców Martę i Wilhelma, 3 braci, 2 bratowe, szwagra, teściów Jadwi-

gę i Pawła ++ z rodziny i dusze w czyśćcu 

 

I Sobota 07.01. 

  8:00 ………………………………….. 

15:00 Chrzest: Florentyna Anna Kała, Antoni Firuta, Kamil Michał Świerczok 

  Roczki: Oliwier Bogusław Kruk, Alicja Katarzyna Łukacz, Emma Marta Mrozek 

——–—–——–——————–—————–—–——–—————— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 ………………………………….. 

 

Niedziela 08.01. Chrzest Pański 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża, ojca i dziadka Karola w 5 r. śmierci, rodziców, teściów i pokr. (j. niemiecki) 

  9:30  Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ Katarzynę, poległego ojca Augustyna, dziadków Florentynę i Karola, żonę i matkę Annę jej 

rodziców, siostry zakonne Bertrandę i Rudolfę i pokr. 

17:15 Nabożeństw i koncert kolęd 

18:00 ………………………………….. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

01(1201) 01.01. – 08.01.2017 

 

 

Bóg się rodzi 

Otwórzmy nasze serca, by przyjąć łaskę tego dnia, 

którym jest On sam: Jezus jest jaśniejącym „dniem”, 

który pojawił się na horyzoncie ludzkości. Dniem 

miłosierdzia, w którym Bóg Ojciec objawił ludzkości 

swoją wielką, czułą troskę. Dniem światła, które roz-

prasza mroki lęku i cierpienia. Żłóbek ukazuje nam 

„znak”, jaki dał nam Bóg: „Niemowlę, owinięte  

w pieluszki i leżące w żłobie”. Jak pasterze z Betle-

jem, także i my idziemy, by zobaczyć ten znak, to 

wydarzenie, które co roku ponawia się w Kościele. 

Boże Narodzenie jest wydarzeniem, które ponawia 

się w każdej rodzinie, w każdej parafii, w każdej 

wspólnocie, która przyjmuje miłość Boga wcielonego 

w Jezusie Chrystusie. Podobnie jak Maryja, Kościół 

ukazuje wszystkim „znak” Boga: Dzieciątko, które 

nosiła w łonie i porodziła, ale które jest Synem Naj-

wyższego, ponieważ „pochodzi z Ducha Świętego”. 

Dlatego jest On Zbawicielem, ponieważ jest Baran-

kiem Bożym, który gładzi grzech świata. Wraz z pa-

sterzami klęknijmy przed Barankiem, adorujmy Do-

broć Boga, która stała się ciałem i pozwólmy, aby łzy 

skruchy wypełniły nasze oczy i obmyły nasze serca. 

Wszyscy tego potrzebujemy. Tylko On, tylko On 

może nas zbawić. Tylko Boże Miłosierdzie może uwolnić ludzkość od wielu postaci zła, 

czasami potwornego, jakie rodzi w niej egoizm. Boża łaska może nawrócić serca i otwo-

rzyć drogi wyjścia z sytuacji po ludzku nierozwiązywalnych. Tam, gdzie rodzi się Bóg, 

tam rodzi się nadzieja On niesie nadzieję. Tam, gdzie rodzi się Bóg, tam rodzi się pokój. 

A tam, gdzie rodzi się pokój, nie ma już miejsca na nienawiść i wojny. (papież Franci-

szek) 

 

Sentencja: s. M. Magdalena – Karmelitanka Bosa z Innsbrucka: Każdego roku fascynuje 

mnie postawa Pasterzy i Mędrców ze wschodu, którzy rozpoznali w maleńkim dzieciątku 

Boga, ale to chyba ten sam cud wiary, która rozpoznaje Go w każdej Eucharystii, w ma-

leńkim kawałku chleba. Pasterze i Mędrcy też mieli swoje Camino….Jedni biegli co tchu, 

drudzy wędrowali, szukali. I nieważne, że uboga stajnia, ważne, że u Boga. 



Dziękuję! Bóg zapłać! 

Za każdy gest serca i życzliwość. Dobre słowo, troskę. Każdą modlitwę. Za każdą 

złożoną ofiarę. Za każde dobro świadczone w 2016 roku dla naszej wspólnoty 

parafialnej oraz dla Mnie. 

- za każdą obecność w kościele, każdą modlitwę, ofiarowane cierpienie 

- za zamawiane Intencje Mszalne i składane ofiary kapłanom 

- za ofiary na cele parafii, Kościoła, diecezji, misji, Caritas, na cele remontowe,  

  ŚDM w Krakowie i Panamie 

- wspólne pielgrzymki 

- za każdą wykonaną pracę w świątyni, placu kościelnym, plebanii, ogrodzie,  

  cmentarzu 

- wszystkim księżom i ojcom, którzy pełnili posługę w naszej parafii 

- Parafialnej Radzie Duszpasterskiej za każdą pomoc, radę 

- siostrom Karmelitankom Dzieciątka Jezus za obecność, modlitwy, za każdą  

  parafialną posługę 

- młodzieży za wiele dobra i pozytywnych energii 

- dzieciom, że Są 

- panom kościelnym, szczególnie panu Franciszkowi za wszelkie wykonane prace 

- nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św. za posługę w świątyni i wśród chorych 

- ministrantom, Maryjankom, lektorom 

- organistom p. Annie, p. Karolinie, p. Januszowi i innym 

- p. Manfredowi i orkiestrze 

- p. Iwonie i chórowi 

- p. Sabinie i Zespołowi Caritas za każdą pracę, troskę o potrzebujących, chorych,  

  samotnych, dzieci 

- p. Marii i Różom Różańcowym za modlitwę i troskę o otoczenie kościoła 

- Bractwu św. Józefa i grupie Szkaplerza 

- Margaretkom, Serduszkom, Z nadzieją do Panamy 

- paniom bibliotekarkom za prowadzenie biblioteki 

- p. Marii i wszystkim troszczącym się o wystrój i dekorację kościoła 

- p. Marii oraz innym paniom za troskę o otoczenie MB Fatimskiej  

- p. Irenie i innym za troskę o otoczenie świątyni  

- p. Romanowi i wszystkim troszczącym się o parafialny cmentarz 

- p. Brygidzie za prowadzenie spraw cmentarza, ksiąg parafialnych 

- p. Józefowi i innym panom za dbałość o sprawy elektryczne i oświetlenia 

- p. Bernardowi, p. Henrykowi za wszelkie naprawy 

- p. Mieczysławowi za wycinkę drzew i inne prace 

- p. Henrykowi za wszelkie wykonywane prace, palenie w obiektach parafii 

- p. Marii za prace na plebanii 

- p. Marcinowi za prace przy naszej gazetce parafialnej oraz stronie www. 

- p. Burmistrzowi oraz pracownikom UMiG za współpracę 

- dyrekcjom i nauczycielom gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola 

 

Dzisiaj Nowy Rok. Msze jak w każdą niedzielę. O 17:15 Nabożeństwo o pokój. 

Kolekta na diecezję i seminarium. 

–—–——–——–——————–—–——–—–—–———–—————–— 

I czwartek miesiąca. Godzina Św. o 16:00. 

–—–——–——–——————–—–——–—–—–———–—————–— 

W piątek Uroczystość Trzech Króli, kolekta na cele Misji. Msze św. jak w każdą 

niedzielę. Wchodząc do kościoła od młodzieży z grupy „Z Nadzieją do Panamy”, 

będzie można zabrać „zestaw” kreda, kadzidło, węgielek, tekst modlitwy, które 

będą poświęcone podczas każdej Mszy św. Za te dary można złożyć ofiarę, prze-

znaczoną na Panama 2019. Na Jasnej Górze w sobotę 21 stycznia będzie piel-

grzymka dzieci, szczególnie uczestników Rorat. Będzie modlitwa przed obrazem 

MB, Msza św. nawiedzenie żywej szopki, podziwianie wystawy choinek. Chętni, 

dzieci i dorośli, na wyjazd, mogą zapisywać się 06.01. właśnie u młodzieży,  

w przedsionku kościoła. Koszt wyjazdu to 4 zł. Reszta zostaje pokryta z kasy mło-

dzieży grupy „Z Nadzieją do Panamy”. 

–—–——–——–——————–—–——–—–—–———–—————–— 

I sobota miesiąca. O 15:00 Msza św. Chrzcielna i Roczków. Nabożeństwo Maryj-

ne o 17:00. 

–—–——–——–——————–—–——–—–—–———–—————–— 

Przyszła niedziela to święto Chrztu Pańskiego. Kolekta to kolekta kolędowa. Msze 

jak w każdą niedzielę. O 17:15 Nabożeństwo i koncert kolęd w wykonaniu chóru  

z parafii Marii Magdaleny z Dobrodzienia 

–—–——–——–——————–—–——–—–—–———–—————–— 

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

gijnej atmosfery Świąt. Ofiary: Pasterka, Dom matki i dziecka - 2.050 zł. i 2 euro;  

I Święto, cele parafii - 2.290 zł. II Święto cele sióstr - 3.460 zł i 55 euro. 

–—–——–——–——————–—–——–—–—–———–—————–— 

W styczniu są wolne Intencje Mszalne. Kancelaria czynna po Mszach św. 

–—–——–——–——————–—–——–—–—–———–—————–— 

Książkę „Camino. Nowe Drogi” można nabywać w zakrystii, kancelarii, na Alle-

gro, pisząc na: ks.pb@interia.pl. 

–—–——–——–——————–—–——–—–—–———–—————–— 

Na naszej stronie www. ogłoszenia, plan kolędy oraz w zakładce Galeria i Panama 

2019 wiele nowości. 

–—–——–——–——————–—–——–—–—–———–—————–— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia 

błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

–—–——–——–——————–—–——–—–—–———–—————–— 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

–—–——–——–——————–—–——–—–—–———–—————–— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z z ul. Mickiewicza Wąsik Grażyna, 

Koza Lidia, Kciuk Krystyna, Kowalski Helena. Bóg zapłać! 

 

Podnieś rączkę Boże Dziecię, błogosław Nas w 2017 roku! 

01/2017 


