
Porządek Nabożeństw 

od 14.01. do 21.01.2018 r. 

 

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. 

 

Poniedziałek 15.01. 
17:00 Za ++ kapłanów 

 
Wtorek 16.01. 
17:00 W pewnej int. 

 

Środa 17.01. św. Antoniego, pustelnika, wsp. 
17:00 Z podz. i prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo,  

łaski i zdrowie z ok. 80 r. urodzin Hildegardy oraz o Boże bł. i opiekę  
w rodzinach córek 

 
Czwartek 18.01. 

16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 
17:00 Za + Ginter Bernais 

 

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

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za ++ kapłanów 

 
Sobota 20.01. 

  8:00 Za + Wandę Lipp w 1 r. śmierci oraz ++ z rodzin Lipp i Klucowicz 

—————–—–———–—–——————–——– 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 …………………………... 

 

Niedziela 21.01. III zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Franciszek Konieczny - zam. od sąsiadów (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 …………………………… 

17:15 Nieszpory 

18:00 ……………………………. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

02(1255) 14.01. – 21.01.2018 

 

Opowiadanie 

 

Potężny król Milinda powiedział do starego 

kapłana: Mówisz, że jeżeli człowiek, który 

przez sto lat czynił wszelkie możliwe zło,  

poprosi przed samą śmiercią Boga o przeba-

czenie, zdoła się odkupić i wejdzie do nieba. 

Natomiast człowiek, który popełni tylko jedno 

wykroczenie, a nie okaże wobec Niego swojej 

skruchy, zostanie wtrącony do piekła. Czy to 

sprawiedliwe? Czy to znaczy, że sto prze-

stępstw waży mniej aniżeli jedno? Stary  

kapłan odpowiedział wtedy królowi: Jeżeli 

wezmę wielki kamień i rzucę go w jezioro, 

pójdzie na dno, czy utrzyma się na powierzch-

ni? Pójdzie na dno - odpowiedział król. A jeśli wezmę sto wielkich  

kamieni, ułożę je na barce i popchnę je na środek jeziora, utrzymają się 

na powierzchni, czy pójdą na dno?  Utrzymają się na powierzchni Czy 

więc sto kamieni leżących na barce nie jest lżejszych od jednego samot-

nego kamyczka? Król nie wiedział, co odpowiedzieć. Starzec kontynuo-

wał dalej: Tak samo, królu, dzieje się z ludźmi. Człowiek, który ma  

wiele grzechów, a oprze się na Bogu, nie zostanie wtrącony w piekielną 

otchłań. Natomiast człowiek, który popełnił tylko jeden grzech, a nie  

odwoła się do Bożego miłosierdzia, będzie potępiony. 

Życzymy 
Wszystkim pięknego, błogosławionego tygodnia. 

Rozpoczynającym Ferie Zimowe udanego, bezpiecznego czasu! 
 
Sentencja: kard. Stefan Wyszyński - Gdy znajdę w sobie choć jeden akt 
miłości, już nie jestem nędzą.  



Opowiadanie 

Pewien chłopiec dopuścił się kradzieży. Przyszedł dzień, w którym sprawa 

wyszła na jaw. Chłopiec bardzo bał się reakcji swojego ojca, który był czło-

wiekiem uczciwym i szanowanym przez wszystkich. Atmosfera w domu  

była napięta. Po kolacji w mieszkaniu pozostał jedynie ojciec i syn. Chłopiec 

oczekiwał ze strachem, gdyż ojciec nie odzywał się tego wieczoru. Dość nie-

spodziewanie ojciec wstał i podszedł do kominka. Wziął w ręce żelazny  

pogrzebacz. Był on ostro zakończony i rozgrzany do czerwoności. Ojciec bez 

słowa zbliżył się do stołu. Wystraszony chłopiec patrzył na niego z wytrzesz-

czonymi oczami. Ojciec stanął nad synem, położył własną rękę na stole,  

a potem dotknął swej dłoni rozpalonym żelazem. Nie odezwał się ani słowa. 

Przez całe życie chłopiec ten nic więcej nie ukradł. 

 

papież Franciszek o Miłosierdziu 

„Jesteśmy wezwani do nadania nowego oblicza uczynkom miłosierdzia, któ-

re znamy od zawsze. Miłosierdzie bowiem jest nadmiarem; zawsze idzie  

dalej, jest twórcze. Jest jak zaczyn, który zakwasza ciasto, jak ziarnko gor-

czycy, które staje się drzewem” Wielu postaw uczymy się od rodziców  

i dziadków i przekazujemy dalej kolejnym pokoleniom. Czy w obliczu tak 

gwałtownych zmian w świecie nie jest naszą powinnością, aby „ubierać”  

miłość w nowe „szaty” miłosierdzia? 

 

Na wesoło 

Pewien niedawno nawrócony młodzieniec pyta starca: Abba, to teraz całkiem 

będę musiał wyrzec się świata? - Nie bój się, odparł starzec, jeśli twoje życie 

będzie naprawdę chrześcijańskie, to świat natychmiast wyrzeknie się ciebie. 

 

Stary Baca dawał do gazety nekrolog po swojej żonie i spytał o cenę. Do pię-

ciu wyrazów za darmo. - Nooo... to niech będzie: zmarła Jagna Górska. Ma 

pan do dyspozycji jeszcze dwa wyrazy.- To niech będzie, Zmarła Jagna Gór-

ska, sprzedam Opla. 

 

Wchodzi kapelan na oddział psychiatryczny: Bracia, nie bójcie się, Bóg mnie 

tu posłał. Odzywa się jeden z pacjentów:- Wcale nie! Nikogo nie posyłałem! 

 

Pracownik do szefa: Da mi pan jutro wolne?- Chyba oszalałeś! 

Bo jutro przyjeżdża teściowa i mam jej nosić bagaże.- Nie ma mowy! 

Wiedziałem, że mogę na pana liczyć! 

Dziś kolekta na cele parafii. O 17:15 Nieszpory. Zakończenie odwiedzin dusz-
pasterskich, kolędą dodatkową. 

—————–—–———–—–—————–——–—–———–————— 

W czwartek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

—————–—–———–—–—————–——–—–———–————— 
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. Ministrantów zapraszam na „nocleg 
na plebanii”, szczegóły u ks. Piotra. Kancelaria czynna od 8:30 do 10:00 moż-
na zamawiać Intencje Mszalne na 2018 rok. 

—————–—–———–—–—————–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. W kazaniu będzie II część reflek-
sji po kolędzie, tym razem ustosunkowanie się do niektórych propozycji  
i uwag. 

—————–—–———–—–—————–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskiej: Lidia  
Mesjasz, Judyta Lipp, Klaudia Skiba, Grażyna Czok. Bóg zapłać! 

—————–—–———–—–—————–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny. W zakrystii: książeczki Droga do nieba oraz 
Gromnice (z wosku, duże 9 zł., średnie 8 zł.). 

—————–—–———–—–—————–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każde dobro, modlitwy, wykonane prace, ofiary. Ojcu werbi-
ście Ryszardowi za posługę w naszej parafii. Wszystkim za ofiary na cele  
remontowe parafii, składane w kancelarii i wpłaty na konto. 

—————–—–———–—–—————–——–—–———–————— 

Sakrament pokuty przed każdą Mszą św. 

—————–—–———–—–—————–——–—–———–————— 

++ Odbyły się pogrzeby śp: Artur Jeziorowski l. 66; Jadwiga Bonk l. 86. 
Wieczny odpoczynek…++ 

—————–—–———–—–—————–——–—–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życze-
nia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

—————–—–———–—–—————–——–—–———–————— 

Na wyjazd 27 stycznia do Katowic - Panewnik jest komplet osób (zapisane 
osoby mogą wpłacać 26 zł.) 

W piątek 26 stycznia w godzinach 16:00 - 21:00 w hali w Strzelcach Op.  
ul. Kozielska, odbędzie się Turniej piłkarski oraz wiele konkursów i atrakcji 
(szczegóły na plakacie w gablotce). 

—————–—–———–—–—————–——–—–———–————— 

Do ŚDM w Panamie pozostało 372 dni. Jako, iż spora grupa młodych anga-
żuje się w różny sposób wokół tej idei, dlatego w bieżącym roku od czasu do 
czasu „podenerwujemy” tym tematem. Na początek zapraszamy na naszą  
parafialną stronę www. do zakładki Panama 2019, gdzie jest wiele szczegó-
łów i zaproszenie do zabawy. 

02/2018 


