
Porządek Nabożeństw 

od 21.01. do 28.01.2018 r. 

 

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 …………………………… 
 

Poniedziałek 22.01. 

  7:00 …………………………... 

 
Wtorek 23.01. 

17:00 Za ++ rodziców Ludwika i Wandę, Ernesta i Łucję , bratanka, dziadków. 

 

Środa 24.01. św. Franciszka Salezego, biskupa, doktora, wsp. 

  7:00 Za ++ córkę Annę Naumann w 10 r. śmierci, rodziców Cecylię i Alfonsa  
Niewergol, teściów Jadwigę i Pawła Smieszkoł i pokr. 

 

Czwartek 25.01. Nawrócenie św. Pawła 

16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

17:00 Do Dzieciątka Jezus przez wst. Jego i Naszej Matki z prośbą o obfite łaski,  
bł. zdrowie i wytrwałość dla grup modlitewnych grup Margaretka i Serduszka 

 

Piątek 26.01. św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów, wsp. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za + żonę i matkę Hildegardę Czupała w 2 r. śmierci 

 
Sobota 27.01. 

  7:30 O pełne zdrowie dla Marii 

—————–—–——–————————–———–——– 

18:00 Z podz. i prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, łaski  
i zdrowie z ok. 60 r. urodzin mamy Danuty Królczyk oraz o Boże bł. i opiekę 
dla dzieci z rodzinami 

 

Niedziela 28.01. IV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ ojca Teodora w r. śmierci, matkę Annę, teściów Gerharda i Elżbietę, 
dziadków z obu stron i pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Henryka, matkę Jadwigę, ojca Pawła, teściów Annę 
i Pawła ich 2 synów, dziadków Annę i Piotra, Annę, Irenę 

17:15 Nieszpory 

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

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

03(1256) 21.01. – 28.01.2018 

 

Po kolędzie 

 Kolęda to …. można na białej kartce  
naznaczyć czerwoną kropkę i postawić 
pytanie: co widzisz? 90% ludzi odpowia-
da czerwoną kropkę, a przecież widać 
kropkę, kartkę, i jeszcze osobę trzymają-
cą kartkę. Rozmowa na kolędzie to tylko 
ta kropka, a kolęda to oczekiwanie, pra-
sowanie obrusu, stawianie dokładnie 
krzyża i świec, ubiór, zwolnienie z lekcji, 
pracy, wspólna modlitwa, błogosławień-
stwo. Kolęda to, wielu tak mówi i myśli, 
dzień świąteczny w domu! 

 Jako ksiądz idę po domach jakby po  
piasku na plaży, ot to samo, to samo, ale od czasu do czasu 
spotkać można kamyk, muszlę i muszelkę, a są też perły! Dla 
nich warto iść. Perły mobilizują dają entuzjazm i optymizm 
do życia. Perły zostają na całe życie…. w sercu i myślach. 
Piasek jest siłą i mocą. 

 

 Ogłoszenia parafialne można znaleźć: głoszone podczas  
niedzielnej Mszy św. napisane w gazetce, w gablotce, na stro-
nie www. 

Na stronie www. w zakładce Panama 2019 można spotkać  
Jakuba Błaszczykowskiego :) i zaproszenie! 
 
Sentencja: przysłowie - Jutro, jutro, byle nie dzisiaj, mówią tak 

wszyscy leniwi ludzie. 



Opowiadanie 

Rekruci codziennie wychodzili biegać, ale tym razem było inaczej. Zaczynali 

rozgrzewkę przed świtem, jak tylko wyskoczyli z prycz. Odbywali służbę  

w specjalnym wojskowym korpusie antyterrorystycznym, zatem byli przygoto-

wani na wysiłek, a nawet na wycieńczenie fizyczne. Lecz te ćwiczenia nie miały 

nic wspólnego z dotychczasowym, codziennym bieganiem w koszulkach i ryt-

micznym śpiewem. Tym razem biegli w bojowych mundurach. Jak zwykle roz-

kaz brzmiał: Wyruszacie razem, biegniecie razem, pracujecie jako jedna drużyna 

i wracacie razem. Jeśli nie uda wam się wszystkim powrócić, nie powracajcie 

wcale! Podczas drogi ból, pragnienie, wysiłek zaczęły otępiać umysły i w biegną-

cej formacji można było zauważyć coś niepokojącego. W piątym rzędzie, w cen-

trum plutonu, jeden z młodzieńców nie nadążał: nogi poruszały się, ale nie utrzy-

mywał rytmu całej grupy. Był to Sandri, chudy chłopak o rudych włosach. Głowa 

kiwała mu się na boki. Chłopak przeżywał trudne chwile: zaczynał ustawać. Nie 

tracąc rytmu, rekrut po jego prawej stronie przesunął się i wziął od niego ciężki 

karabin. Chłopak o czerwonych włosach na jakiś czas odzyskał siły, ale wkrótce 

potem oczy zaszły mu mgłą i z trudem poruszał nogami. Znowu głowa zaczęła 

mu się kiwać. Tym razem przysunął się rekrut z jego lewej strony, wziął od niego 

hełm i kontynuując bieg wsunął go sobie pod ramię. Teraz Sandri znów mógł 

biec. Buty uderzały ciężko, w jednym rytmie, w pokrytą kurzem drogę. Tup, tup, 

tup, tup. Sandri czuł się źle, bardzo źle: chwiał się i był bliski upadku, ale utrzy-

mał się na nogach. Dwaj żołnierze z tyłu wzięli od niego plecak i każdy z nich 

niósł go wolną ręką za jeden pasek. Sandri skoncentrował resztki sił, jakie mu 

pozostały, wyprostował się i pluton kontynuował bieg - aż do celu. 

 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym 

„Ducha Prawdy nazywa Chrystusa Parakletem. Parakletos zaś znaczy 

„Pocieszyciel”, a znaczy również „Orędownik” lub „Rzecznik”. Chrystus nazywa 

Ducha Prawdy „innym” Pocieszycielem, drugim, gdyż On sam, Jezus Chrystus 

jest pierwszym Pocieszycielem, pierwszym nosicielem i dawcą Dobrej Nowiny. 

Duch Święty przychodzi po Nim i za Jego sprawą, ażeby dzieło Dobrej Nowiny 

zbawienia kontynuować w świecie przez Kościół”. 

 

św. Jan Paweł II o rodzinie 

„Niechaj rodzice troszczą się o to, by pokazać dzieciom, do jakich głębin prowa-

dzi wiara i miłość Jezusa Chrystusa”. Słowo Boże mówi, że „głębia przyzywa 

głębię”. Można to odnosić do relacji człowieka z Bogiem, ale dlaczego nie miało-

by to „zadziałać” między ludźmi? Jeśli więc rodzice starają się żyć szczerą  

modlitwą i potwierdzają wiarę świadectwem, to mogą obudzić „głębię” ducha  

u dzieci. 

Dziś kolekta na cele parafii. O 17:15 Nieszpory. W kazaniu II część reflek-
sji po kolędzie, tym razem ustosunkowanie się do niektórych propozycji  
i uwag. 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 

Msze św. we wtorek, czwartek i piątek o 17:00, w poniedziałek i środę o 7:00. 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 
W sobotę Msza św. o 7:30 i 18:00. Nie będzie Nabożeństwa. Wyjazd do  
Katowic po porannej Mszy św. o 8:00, powrót ok. 17:00. 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na ubezpieczenie obiektów parafialnych. Po 
Mszy o 10:00 nauka przed sakramentem chrztu dla rodziców i chrzestnych. 
O 15:00 w salce spotkanie naszej parafialnej Rodziny Różańcowej. 

O 17:15 Nieszpory. 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskiej: Gabriela 
Machnik, Renata Krupka, Zofia Fleger, Gabriela Maniera. 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. Za składane 
ofiary na cele parafii szczególnie na planowane remonty. Dziękujemy za ofia-
ry kolędowe złożone w świątyni, jako dar dla kapłanów oraz w domach  
Kolędnikom misyjnym. Ofiary złożone kolędnikom to 15.997 zł. 10 euro, 260 
banknoty afrykańskie. Kwota ta została podzielona na fundusz misyjny sióstr 
karmelitanek, ojców werbistów oraz na fundusz marianek i ministrantów. 
Dziękujemy za słodycze i owoce. Przekazano je do DPS Zawadzkie i na 
ochronkę prowadzoną przez s. karmelitanki. Dziękujemy za przyjęcie kolędy 
w swoich domach (95% parafian przyjmuje). Za to iż w każdym domu te  
odwiedziny są świętym. Otwarcie domów i serc, wspólną modlitwę, rozmowy, 
oczekiwanie i przygotowanie. Dziękujemy Kolędnikom misyjnym i siostrze 
Jurandzie. 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 

Sakrament pokuty przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna od poniedział-
ku do piątku po Mszach św. 

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 

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

—————–—–———–———–———–——–—–———–————— 

Wszystkim pięknego, błogosławionego tygodnia. 

Na drugą część Ferii Zimowych udanego, bezpiecznego czasu! 

03/2018 


