
Porządek Nabożeństw 

od 07.01. do 14.01.2018 r. 

 

Niedziela 07.01. Chrzest Pana Jezusa 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ siostrę Eleonorę jej męża Georga, rodziców, rodzeństwo i pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 W int. parafian i kolędników 

17:15 Nieszpory 

18:00 O radość wieczną dla ++ męża i ojca Piotra z ok. urodzin, jego rodziców Irmgard i Jana, 
rodziców Elżbietę i Pawła i pokr. 

 

Poniedziałek 08.01. 

  7:00 1. …………………. 

 2. …………………. 

 
Wtorek 09.01. 

  7:00 1. Za ++ ojców Pawła Kandora i Piotra Drzyzga w r. ich śmierci, matki Elżbietę i Paulinę, 
siostrę Elżbietę, szwagra Rajmunda, siostrę Marię Rogera, dziadków z obu stron 

 2. ………………….. 

 

Środa 10.01. 

17:00 O szczęście wieczne za ++ matkę Franciszkę w r. śmierci, ojca Tadeusza, teściów Marię, 
Franciszka, ++ z rodzin Osiński, Swoboda, Krupka 

 

Czwartek 11.01. 

  6:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

  7:00 1.Za + matkę Marię Chrapkiewicz w r. śmierci, ++ Jana i Michała oraz za wszystkich  
++ z rodzin Chrapkiewicz, Lebioda i Henel 

 2. …………………. 

 

Piątek 12.01. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 1. Za + Łukasza Firuta z ok. urodzin, ++ z rodzin Firuta, Morawiec 

 2. Za ++ rodziców 

 

Sobota 13.01. 

  8:00 ……………………  

—————–—–———–——–————————————–——– 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Z podz. i prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, łaski i zdrowie  
z ok. 70 r. urodzin Łucji Badura 

 

Niedziela 14.01. II zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Stefanię Koza - zam. od sąsiadów (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ męża i ojca Klausa Gepert, rodziców Marię i Józefa, teściów Łucję i Franciszka,  
++ z rodzin Gepert, Drynda 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za + męża i ojca Ludwika w r. śmierci, ++ rodziców i pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

01(1254) 07.01. – 14.01.2018 

 

Refleksja 

 

Przez wiele lat w Jezusie dojrzewała świadomość  

misji, którą ma podjąć, aż pewnego dnia decyzja  

została podjęta. Jezus pozostawił dom, Matkę, pracę, 

którą dotąd się trudnił, i rozpoczął swoją misję.  

Możemy się domyślać, że chciał ją rozpocząć od czy-

telnego gestu, wyrażającego zmianę podstawowego 

kierunku życia. Do tego chrzest Janowy nadawał się 

doskonale. Zanurzenie w wodzie oznaczało bowiem 

właśnie pozostawienie dawnego życia i wynurzenie 

się do nowego. Dzień chrztu w Jordanie był zatem 

dla Jezusa dniem przełomu, porównywalnym pod 

względem doniosłości być może jedynie z wydarze-

niami paschalnymi. W tym dniu rozpoczęła się Jego 

misja wobec świata. Potwierdzają to wyraźnie wyda-

rzenia następujące bezpośrednio po wyjściu Jezusa  

z wody. Oto otwierają się niebiosa, na Jezusa zstępuje Duch Święty oraz 

rozlega się głos Ojca: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodo-

banie”. Co ciekawe - opisy Ewangelistów świadczą o tym, iż te wydarzenia 

miały miejsce zdecydowanie bardziej ze względu na samego Jezusa niż ze 

względu na obecnych wówczas ludzi. Duch zstąpił na Jezusa, aby rzeczywi-

ście umocnić Go w misji. Ojciec przemówił do Niego, aby utwierdzić Go  

w rozeznanej i podjętej decyzji. Możemy się jedynie domyślać, co działo się 

wówczas w sercu Jezusa. Wchodził przecież na drogę, od której zależało, 

zbawienie ludzkości. Czy przeczuwał już, z jak wielkim niezrozumieniem 

się spotka? Że zostanie odrzucony? Jak straszną śmiercią przyjdzie Mu 

umrzeć? 

 
Sentencja: o. Pio - Pamiętajcie, że nie jesteśmy z tej ziemi. Mamy tu misję 
do spełnienia. 



Dziękuję! Bóg zapłać! 
 

 za ofiarowane cierpienia, choroby 

 każdy gest serca i życzliwość. Dobre słowo, troskę. Każdą modlitwę. Za każdą złożo-
ną ofiarę 

 wspólne pielgrzymowanie piesze i autokarowe 

 za każde dobro świadczone w 2017 roku dla naszej wspólnoty parafialnej oraz dla 
Mnie 

 za każdą obecność w kościele, każdą modlitwę, 

 za zamawiane Intencje Mszalne i składane ofiary kapłanom 

 za ofiary na cele parafii, Kościoła, diecezji, misji, Caritas, na cele remontowe, cmen-
tarne i inne 

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

 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 

 dzieciom i młodzieży za wiele dobra i pozytywnych energii 

 panu kościelnemu Franciszkowi za wszelkie wykonane prace 

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

 ministrantom, Mariankom, 

 czytającym 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 

 grupom Margaretka, Serduszka, Z nadzieją do Panamy 

 paniom bibliotekarkom za prowadzenie biblioteki 

 p. Marii i jej pomagającym w wystroju i dekoracji kościoła 

 p. Marii oraz innym paniom za troskę o otoczenie MB Fatimskiej i św. Józefa 

 p. Romanowi i wszystkim troszczącym się o parafialny cmentarz 

 p. Józefowi i pomagającym za dbałość o sprawy elektryczne i oświetlenia 

 p. Bernardowi, p. Henrykowi za wszelkie naprawy 

 p. Mieczysławowi za wycinkę drzew, przywóz choinek i inne prace 

 rodzinie Grabowski za każde prace i transport 

 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 szkoły podstawowej, przedszkola i gimnazjum 

 rodzicom dzieci I komunijnych i kandydatom do Bierzmowania za wykonane prace 

 Wszystkim za tak wiele…….. 

Dziś niedziela Chrztu Pana Jezusa. Kolekta kolędowa, jako ofiara dla kapłanów. Na 
Mszy św. Podczas Mszy św. o 10:00 błogosławieństwo tegorocznych kolędników.  
O 17:15 Nieszpory. Kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. 

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

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. 

—————–—–———–———–——–—–———–—————–—————— 
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

—————–—–———–———–——–—–———–—————–—————— 
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. O 17:15 Nieszpory. Zakończenie odwie-
dzin duszpasterskich, kolędą dodatkową. 

—————–—–———–———–——–—–———–—————–—————— 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskiej: Anna Garbas,  
Beata Garcorz, Eleonora Bonk, Anna Dandyk. Bóg zapłać! 

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

Do nabycia Gość Niedzielny 

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

Bóg zapłać: za każde dobro, modlitwy, wykonane prace, ofiary. 

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

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia  
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

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

W sobotę 27 stycznia wyjazd do Katowic - Panewnik, nawiedzenie szopek oraz do 
Centrum Silesia. Wyjazd o 8:00, powrót ok. 17:00. Można zapisywać się w zakrystii. 
Koszt 26 zł. 

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

++ Odbył się pogrzeb śp. Jan Gomoluch l. 86. Wieczny odpoczynek….++ 

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

Sakrament chrztu udzielany jest w I soboty miesiąca, podczas Mszy św. o godzinie 
15:00. Jest to również Msza św. w rocznicę urodzin i chrztu. Terminy udzielanego 
chrztu: 03.02. 03.03. 01.04. (o godzinie 10:00), 05.05. 02.06. 07.07. 04.08. 01.09. 
06.10. 03.11. 01.12. 25.12. (o godzinie 10:00). 
Nauka przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych w I niedziele miesiąca po 
Mszy św. o godz. 10:00. Tylko na tej nauce będą wydawane zaświadczenia dla rodzi-
ców chrzestnych i zapisywane chrzty w naszej parafii (przynosimy akt urodzenia 
dziecka i dane rodziców i chrzestnych). Chrzestni mieszkający poza naszą parafią  
mogą uczestniczyć w naukach u siebie i dostarczają zaświadczenie. Natomiast Ci, któ-
rzy będą chrzestnymi w naszej parafii lub są mieszkańcami naszej parafii a będą rodzi-
cami poza parafią, mają obowiązek uczestniczyć w naukach u Nas. 
Terminy nauk: 28.01. 25.02. 25.03. 29.04. 27.05. 24.06. 26.08. 30.09. 28.10. 25.11. 
16.12. 

—————–—–———–———–——–—–———–—————–—————— 
Kancelaria czynna jest po Mszach od poniedziałku do piątku. W I soboty miesiąca od 
godziny 19:00 będzie dyżur ks. Piotra-proboszcza. Jeśli ktoś chce porozmawiać, ma 
problemy lub ich nie ma, pragnie rady lub po prostu wygadać się. Zapraszam! 
Terminy dyżurów: 03.02. 03.03. 07.04. 05.05. 02.06. 04.07. 01.09. 06.10. 03.11. 
01.12. 

 

01/2018 


