
Porządek Nabożeństw 

od 15. do 22.01.2017 r. 

 

Niedziela 15.01. II zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Opatrzności za wst. NSM o opiekę, 

zdrowie z ok. urodzin w rodzinie oraz dla synów i ich rodzin (j. niemiecki) 

  9:30  Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + męża i ojca Klausa, teściów Marię i Józefa, rodziców Łucję i Franciszka oraz 

++ z rodziny 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za ++ rodziców 

 

Poniedziałek 16.01. 

  7:00 ………………………………….. 

 

Wtorek 17.01. 

17:00 Za + męża i ojca w r. śmierci 

 

Środa 18.01.  

 17:00 Za ++ matkę Marię Chrapkiewicz w r. śmierci, Jana, Michała i pokr. 

 

Czwartek 19.01. 

 16:45   Koronka do Bożego Miłosierdzia 

 17:00 Za + Kazimierz Bereziuk - zam. od sąsiadów 

    

Piątek 20.01.  

16:30    Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, opiekę  

i zdrowie dla Elżbiety oraz o boze bł. W rodzinach dzieci 

18:00 Kolędowanie młodzieży 

 

 

Sobota 21.01. 

  8:00 ………………………………….. 

——–—–——–——————–—————–—–——–—————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 ………………………………….. 

 

Niedziela 22.01. III zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 ………………………………….(j. niemiecki) 

  9:30  Godzinki ku czci NMP 

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

16:00 Przegląd kolęd 

18:00 ………………………………….. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

03(1203) 15.01. – 22.01.2017 

 

 

FATIMA – SANTIAGO de COMPOSTELA 
 

1 dzień wyjazd z miejsca zbiórki, przelot samolotem rejsowym do Lizbony. 

nocleg w hotelu w Fatimie. 

2 dzień śniadanie. LIZBONA - Dzielnica Belem - Klasztor i kościół Hieronimitów, pomnik 

Odkrywców, dzielnica Alfama i kościół św. Antoniego, dzielnica Bairro Alto, CABO 

da ROCA - najdalej na zachód wysunięty punkt Europy. SINTRA. 

obiadokolacja i nocleg w hotelu w Fatimie. 

3 dzień śniadanie. BATALHA - opactwo - klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej.  

ALCOBACA - opactwo cystersów. NAZARE – Sitio z XVII-w. kościołem. 

obiadokolacja i nocleg w hotelu w Fatimie. 

4 dzień śniadanie. FATIMA – miejsce objawień Matki Boskiej. 

obiadokolacja i nocleg w hotelu w Fatimie. 

5 dzień śniadanie. COIMBRA – miasto związane z kultem św. Elżbiety Portugalii.  

Najstarszy Uniwersytet w Portugalii. Przejazd w kier. Hiszpanii.  

PONTEVEDRA pobyt  w starym galicyjskim miasteczku, klasztor S. Domingo. 

obiadokolacja i nocleg w ok. Santiago de Compostela 

6 dzień śniadanie. SANTIAGO DE COMPOSTELA - jedno z najstarszych miejsc  

pielgrzymkowych Europy m.in. Katedra z grobem św. Jakuba 

obiadokolacja i nocleg w ok. Santiago de Compostela. 

7 dzień śniadanie, przejazd w kier. Portugalii. PORTO – katedra Se, kościół Santa Clara, 

kościół Sao Francisco z Drzewem Jessego 

 FATIMA - miejsce objawień Matki Boskiej 

obiadokolacja i nocleg w Fatimie. 

8 dzień przejazd do Lizbony i przelot samolotem do Polski 

 

Cena: 3.320 zł + 70 euro, obejmuje: 

przeloty samolotem rejsowym na trasie z Polski do Portugalii i z powrotem 

przejazdy klimatyzowanym autokarem na terenie Portugalii i Hiszpanii 

7 noclegów w hotelach (pokoje 2-osobowe z łazienkami) 

7 śniadań, 6 obiadokolacji (bez napojów) 

ubezpieczenie NW i KL, opiekę pilota – przewodnika 

przejazd na lotnisko autokarem z parafii i z powrotem 

bilety wstępu, miejscowych przewodników, system audio-guide 

Wyjazd:  środa 13 wrzesień, autokarem do Krakowa, lot samolotem Luthansy:  

10:50 - 12:20 Kraków -  Frankfurt; 13:20 - 15:10 Frankfurt - Lizbona 

Powrót:  środa 20 wrzesień, 7:15 lot z Lizbony, przez Frankfurt do Krakowa 

w domu ok. 18:00. 

Zapisy  u ks. Piotra: (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer i seria dowodu (lub paszport) 

oraz zaliczka 600 zł. do 25 stycznia 2017 r. (u ks. Piotra lub na konto parafii z dopi-

skiem Fatima) 

 

Sentencja: Marek Kamiński - Życie jest Drogą. 



Wydarzenia 2016 roku 

Przyrzeczenie nowych członków PRD 

Jubileusz 60 lecia kapłaństwa ks. Wolfganga Globisch 

Poświęcenie nowego krzyża na Nowym Osiedlu 

Dożynki Gminne 

Zakupy: obrusy, ornaty, sedilia, wyświetlacze pieśni, kadzidło i łódka, szafy w za-

krystii 

Gościła pielgrzymka na Jasną Górę, strumień Nyski 

Pchli Targ 

Roraty 

Caritas: wigilia, wakacje z Bogiem, kiermasz, spotkania, paczki, pomoc 

 

Pielgrzymki i wyjazdy: 

Włochy 

Częstochowa 

Msze z modlitwą o uzdrowienie w Opolu 

Kraków-Łagiewniki 

Kraków-Łagiewniki i Stary Sącz 

4 wyjazdy na Apel Jasnogórski 

Ministranci: Góra św. Anny 

Marianki: Góra św. Anny, Wrocław, Poznań 

Camino: 7 osób, Kolonowskie-Góra św. Anny-Skorogoszcz 120 km. 

Camino: ks. Piotr, na Mazurach 340 km. 

Wieczorne Camino na Regolowiec: 20 młodzieży 

Mężczyźni - Góra św. Anny 

Piesza parafialna pielgrzymka na Górę św. Anny 

 

Rok Miłosierdzia 

Msza z błogosławieństwem, raz w miesiącu 

Film w salce z rozmową 

W każdy czwartek Koronka 

Raz w miesiącu w niedzielę, Nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia 

Odwiedziny obrazu Jezu ufam Tobie, w domach całej parafii 

Uczczenie Relikwii św. s. Faustyny i św. Jana Pawła II 

Umocnienie Balsamem Miłosierdzia 

Biblioteka (120 tytułów filmów religijnych) 

 

ŚDM Kraków 2016 

Wyjazd 27 osobowej grupy na cały tydzień 

Pobyt u Nas 17 osobowej grupy z Hochdall (Niemcy) 

Sprzedaż kremówek 

Marsz ulicami parafii 

Sprzedaż jajek wielkanocnych i symbolicznych kamieni z Grobu 

Składane ofiary na wyjazd przez parafian 

Modlitwa w kościele, w łączności z ŚDM 

Powstanie grupy „Z nadzieją do Panamy” 

 

Dzisiaj kolekta na cele parafii. Msze jak w każdą niedzielę. O 17:15 Nieszpory. 

Od 14:00 dzisiaj kolęda dodatkowa (zgłoszenia po Mszy św. w zakrystii). 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

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

I Komunii św. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

W piątek o 18:00 spotkanie przy żłóbku dla młodzieży starszej i gimnazjum. 

Przynosimy książeczki oraz Dzienniczek kandydata. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

W sobotę o 9:00 wyjazd na Jasną Górę. Powrót ok. 16:00. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Przyszła niedziela, kolekta na cele parafii. Na Mszę św. o 10:00 zapraszamy 

wszystkich tegorocznych Kolędników Misyjnych (po Mszy w salce „pączek”).  

O 16:00 w kościele Przegląd Kolęd. O 15:00 w salce spotkanie kolędowe dla 

Róż Różańcowych. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Od 18 do 25 stycznia w Kościele Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność 

Chrześcijan. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

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

domów, mieszkań i serc na kolędę. Za złożone ofiary kolędnikom misyjnym, ka-

płanom, za dzielenie się słodyczami. Za zakup zestawu na Trzech Króli i wspar-

cie grupy „Z nadzieją do Panamy”. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Kancelaria czynna od wtorku do piątku po Mszach św. Można zapisywać Inten-

cje Mszalne. Biblioteka czynna w niedzielę po Mszy św. o 10:00. Spowiedź 

przed każdą Mszą św. Przed Mszą św. odmawiamy: Koronkę w czwartek, Róża-

niec w piątek. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Zapraszamy na stronę www. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia 

błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, książeczka Droga do nieba, książka „Camino,  

Nowe Drogi”. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Słowackiego: Kała Cecylia, 

Niestrój Brygida, Pietrzyk Ewa, Dubiel Danuta. Bóg zapłać! 

 

Błogosławionego tygodnia! 

03/2017 


