
 

Wypiaskowano bramy i furtki. Pomalowano Krzyż misyjny i zawieszono nowy 

korpus, zmieniono otoczenie wokół krzyża. Wyłożono kamykami otoczenie płotu 

przy ubikacjach. Odnowiono małą salkę w domu katechetycznym i zainstalowano 

wsparcie ogrzewania. Odnowiono trzy ściany zewnętrzne ściany plebanii, poma-

lowano wnęki okien i drzwi. Pięknie odnowiono mozaikę na ścianie plebanii. Przy 

bocznym wejściu na plebanię zawieszono nowy daszek  

i zrobiono wylewkę na schodach oraz przy ubikacji, drzwiach salek i garażu. Od-

nowiono parkiet w jadalni plebanii i refektarzu sióstr, ściany pomalowano. Zain-

stalowano nowy reflektor w kościele. Wykonano wiele innych drobnych prac  

i napraw. Zdjęcia z niektórych wykonanych prac będą do obejrzenia  

w Galerii na naszej stronie 

—————————————————————————————— 

Propozycja, Zachęta! Bądźmy razem jako parafia nie tylko w kościele i przed 

ekranami, ale wszędzie. Kiedy jak nie teraz? Ograniczamy tegoroczne Święta  

w wymiarze materialnym, jednak rozwijajmy w wymiarze duchowym i rodzin-

nym. Ograniczmy ilość zakupów, czasowo przebywając w sklepie (pomyśl, że 

ktoś przebiera z nogi na nogę przed sklepem, a ktoś w środku sklepu długo zasta-

nawia się czy kupić 10 czy 20). Po co też codziennie biegać do sklepu? Nie obda-

rowujmy się prezentami, paczkami w rodzinach, w różnych organizacjach, mię-

dzy znajomymi. Myślę, że Wielkanoc będzie zupełnie inna, trudna, ale będzie. Na 

Święta z paczkami, z pomocą dla innych, przyjdzie czas. W tym roku łączy Nas 

właściwie jedno życzenie, wszyscy wszystkim życzymy tego samego. Życzenie 

niech będzie modlitwą za drugą osobę. 

Koronawirus wyzwala piękne postawy, gesty, czyny, słowa. Za tych ludzi Boże 

dziękujemy. To są cisi bohaterowie. Dziękujemy! Dajecie Moc! Ale wirus  

wyzwala też, najgorsze odruchy. Mówimy, powtarzamy i piszemy plotki, wymy-

ślone i nie sprawdzone informacje, głupstwa i obrzydliwości. Są wymierzone  

w tych, na których wszyscy dziś się opieramy, lekarzy, pielęgniarki, ratowników 

medycznych. Osoby podejmujące decyzje. Chorych i ich rodziny, osoby przeby-

wające w szpitalach, kwarantannie. Źródłem kierowanej w tych ludzi nienawiści, 

są strach i niedouczenie. Zwykłe tchórzostwo i głupota. Dziwne to, gdyż każdy  

z osoby zdrowej może w każdej chwili stać się osobą chorą. Ale epidemia kiedyś 

się skończy, a pamięć o tym, co robiliśmy, zostanie. Każdy czas kryzysu to czas 

prawdy o sobie samym. Wirus robi spustoszenie i na wiele spraw, jesteśmy bezsil-

ni. Nie jesteśmy jednak bezradni na to, aby inne „wirusy” robiły spustoszenie  

w naszym sercu, głowie, emocjach, uczuciach, miłości, życiu całym. Bo korona-

wirus minie, a te inne mogą zatruć nam życie już na zawsze. Dołącz do akcji: 

„Staram się być cichym bohaterem”. 

 

Szczęść Boże. Błogosławię mocno Was !  

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Ogłoszenia i godziny relacji na żywo z naszego kościoła od 04.04. do 11.04. (jak Bóg da)  

 

I sobota 

15:00 Koronka  

18:00  Msza św.: Za ++ rodziców Irenę i Franciszka Spałek, dziadków Teodora i Paulinę Spałek, 

Gintra i Helenę Strzodka, Jana i Emmę Pieprzyca, Józefa i Gertrudę Kaczmarczyk, ciocie, 

wujków i pokr. i dusze  

19:30  Spotkanie (ks. Piotr, s. Juranda i dzieci). Różaniec  

 

Niedziela Palmowa 

  7:30 Msza św.: Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. za wst. NSM o dalsze błogosła-

wieństwo, opiekę, zdrowie, uchronienie od zarazy w int. Justyny i Mariusza z ok. 15 r. ślubu 

i 40 r. urodzin  

10:00 Msza św.: Za ++ matkę Marię w r. urodzin, zaginionego ojca Karola, żonę Hildegardę, 

brata Pawła, Marię i Teodora oraz pokr.  

16:00 Gorzkie żale (3 części)  

19:30 Spotkanie (Wy pytacie, ks. Piotr odpowiada). Różaniec i Apel  

 

Podczas każdej Mszy św. błogosławieństwo Palm 

Proszę na wieczorne Spotkanie o 19:30 dzwonić lub pisać sms, e-mail – zadawać pytania i nie tyl-

ko, można też uwagi, podziękowania, prośby. To Spotkanie w Niedzielę Palmową Wy kształtuje-

cie. 

Od poniedziałku do środy w kościele może przebywać 5 osób. Zamówione Intencje nie obowiązują. 

Telefonicznie można potwierdzić lub też zamówić nowe Intencje  

 

Poniedziałek  

  7:30 Modlitwa poranna  

15:00 Koronka  

18:00 Msza św.: Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o bł. i zdrowie dla mojej rodziny, mamy 

Agnieszki, krewnych, znajomych, ks. Piotra, sióstr, organisty, parafian z Kolonowskiego 

oraz za + ojca Henryka – zam. od Ditera  

19:30 Dzienniczek św. s. Faustyny i Różaniec  

 

Wtorek  

  7:30 Modlitwa poranna  

15:00 Koronka  

18:00 Msza św.: Za ++ ojca Henryka, braci Janusza i Piotra, teścia Georga, dziadków z obu 

stron, ciocię Jadwigę, Gertrudę, pokr. dusze w czyśćcu  

19:30 Nabożeństwo pokutne  



Środa  

7:30 Modlitwa poranna  

15:00 Koronka  

18:00 Msza św.: Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. za wst. MBNP o dalsze błogosławień-

stwo, opiekę, zdrowie dla Grażyny z ok. 50 r. urodzin oraz za ++ rodziców  

19:30 Pieśni pokutne i Rozważania, Różaniec i Apel  

od 19:30 do 21:20 w oknach domów naszych niech będzie zapalona świeczka lub światełko, jako znak 

naszej parafialnej jedności, bycia Razem w momencie wchodzenia w obchód Triduum Paschal-

nego.  

 

Wielki Czwartek  

7:30 Modlitwa poranna  

15:00 Koronka  

19:00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej: Za zmarłych i żyjących kapłanów, o nowe powołania 

 Tradycyjnie będzie bł. książeczek dzieci I komunijnych. Nie będzie Ciemnicy 

21:30 – 23:00 Modlitwa za Kościół i kapłanów. Można przesyłać swoje świadectwo, którym chcesz się 

podzielić na temat swoich doświadczeń, swojego spotkania z Kościołem, z kapłanami. 

e-mail: ks.pb@interia.pl tel: 539 824 936  

 

Wielki Piątek  

Nie będzie można odprawiać tradycyjnej Drogi Krzyżowej indywidualnie i rodzinnie w kościele. Zachę-

cam do odprawienia tej Drogi Krzyżowej w swoich domach. Będą 4 Nabożeństwa Drogi Krzyżowej 

transmitowane z kościoła w godzinach: 7:00 i 15:00 prowadzi ks. Piotr; 9:00 prowadzi s. Macieja; 12:00 

prowadzi s. Juranda. Na Drogę Krzyżową o 15:00 można dostarczać drogą wirtualną lub przynosić do 

kościoła karteczki z intencjami, prośbami, podziękowaniami, nie za zmarłych, ale i za żyjących. Będą 

czytane i w tych intencjach będziemy się modlić. Niech to będzie dzień szczególnego postu (jakościowy 

i ilościowy). 

19:00 Obrzędy  

Będzie skromny Boży Grób. W Wielki Piątek do kościoła na Adorację nie przychodzimy.  

21:30 -22:30 transmitowana Adoracja, prowadzona przez siostry 

 

Wielka Sobota  

Adoracja przy Bożym Grobie od 6:30 do 18:00. Jednak w kościele może być jednorazowo tylko 5 osób. 

Dlatego zanim wejdziemy policzyć ile jest osób. Adorację ograniczamy do krótkiej modlitwy. Myśl o 

bliźnim. Nie całujemy krzyża, ani nie dotykamy, jedynie oddajemy Mu pokłon. 

Adoracje transmitowane będą w godzinach: 9:00 dla seniorów i chorych prowadzi s. Macieja; 11:00 dla 

dzieci prowadzi s. Juranda; o 16:00 dla wszystkich prowadzi ks. Piotr. 

Poświęcenie pokarmów będzie podobnie i w tych miejscach, gdzie odbyły się nasze spotkania w V nie-

dzielę Postu. Nie gromadzimy się przy krzyżu, a w oknach i przed swoim domem.  

12:00 koniec ul. 1 Maja  

12:15 kapliczka ul 1 Maja  

12:30 krzyż Nowe Osiedle  

12:45 krzyż Stare Osiedle  

13:00 krzyż misyjny przy kościele  

13:15 krzyż ul. Leśna  

13:30 krzyż ul. Haraszowskie  

13:45 koniec ul. Haraszowskie  

20:00 Obrzędy i Msza Zmartwychwstania: W intencji całej Naszej parafii o oddalenie epidemii, 

zdrowie chorym, pociechę, ufność i moc dla każdego  

 

Nie będzie rozpalonego ognia ani Procesji rezurekcyjnej, będzie błogosławieństwo Najśw. Sakramentem 

w kościele, wtedy rozlegną się dzwony  

W kościele na stoliku są kartki z Aktem żalu doskonałego oraz Komunią duchową 

(kartka niebieska) oraz ogłoszenia na Wielki Tydzień (kartka biała). Proszę, aby te 

kartki nie zabierały osoby mające dostęp do komputera, gdyż wszystko na stronie 

parafii jest zamieszczane. Akt żalu i Komunia duchowa znajdują się w zakładce 

Ogłoszenia. Informacje parafialne na Stronie Głównej. „Listy do Jezusa” w zakład-

ce Portugalia 2022 

—————————————————————————————— 

Z tyłu kościoła wyłożone są Paschaliki (2020 rok). Można je w ciągu tygodnia za-

bierać, można też złożyć ofiarę. Niech one będą zapalone w rodzinach w Wielką 

Sobotę podczas Liturgii oraz przy świątecznym stole. Prośba, aby zabierać 1 Pas-

chalik na dom. Świeca ta to znak Zmartwychwstania i Zwycięstwa. Niech w tym 

roku jednoczy nas i będzie wołaniem do Boga o ustąpienie epidemii 

—————————————————————————————— 

Odwiedziny chorych tylko w niebezpieczeństwie śmierci, wezwania telefoniczne. 

Nie będzie udzielany Sakrament Pokuty, można uczynić Akt żalu doskonałego  

i przyjmować Komunię św. duchowo. 

—————————————————————————————— 

Bóg zapłać za każdą dotychczasową ofiarą. Dziękuję. Jednak na razie tematu ofiar, 

pieniędzy w naszej parafii - nie ma (nie będzie żadnych koszyczków) 

—————————————————————————————— 

Przesyłać mailem lub telefonicznie prośby o modlitwę, które w danym dniu dołą-

czamy do Modlitwy wiernych na Mszy św. Gdyby któraś z pań była chętna do po-

sprzątania w tym tygodniu naszej świątyni to proszę o kontakt. „Listy do Jezusa” 

można czytać w zakładce Portugalia 2020. Są to Listy napisane przez prywatną oso-

bę, wydawać się może w innej  granicznej sytuacji, ale właściwie takiej samej jak 

teraz My 

—————————————————————————————— 

W miesiącu Marcu naszą stronę www. odwiedzono ponad 14 tysięcy razy (relacje 

na żywo - 7 tysięcy wejść). To ładnie. Dziękujemy! Ale czekamy i tęsknimy za ży-

ciem parafialnym rzeczywistym, liturgicznym w świątyni. Tęsknię za Waszą obec-

nością i Naszym Spotkaniem. To nastąpi! Wrócimy do obiektów parafialnych.  

Informuję, że w tych obiektach parafialnych cały czas, od 13 stycznia, trwają dzień 

w dzień, oprócz Niedziel i Świąt prace. Często od 8:00 rano do 22:00 wieczorem. 

Wiele o nich nie piszę, nie informuję, bo nie czas na to. Ale nadejdzie czas rozmo-

wy i mówienia o tym. Wtedy dużo o tym co się tu działo i nadal dzieje opowiem. 

Najpierw na spotkaniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej, a później wszystkim wier-

nym. Refleksje będą myślę również na temat dni które trwają, a wkrótce miną. 

Dzięki panu Leonowi i panom, którzy przychodzą, zrobiono wiele: odnowiono dużą 

część ogrodzenia wokół placu kościelnego, oraz przy plebanii i klasztorze (każde 

pole zostało pomalowane 4 razy, murki konserwowane gładzią i farbą wiele razy. 

Fugi żmudną pracą wyczyszczono i napełniono zaprawą na nowo). 

03/2018 


