
 

 

 

 

Niedziela 20.02. VII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ Gerharda Świerc, żonę Adelajdę i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 1. Za + męża, ojca Lucjana Krupka w 30 r. śmierci oraz ++ pokr. 

 2. Za + Ewalda Czupała - zam. od znajomego 

16:30 Nieszpory 

17:00 Za ++ męża, ojca Wiktora, rodziców z obu stron i pokr. 

 

Poniedziałek 21.02. 

  7:00 Za + Dorotę Buchacz w 56 r. urodzin 

 

Wtorek 22.02. Katedry św. Piotra, święto 

17:00 Za ++ Lecha w r. śmierci, rodziców, teściów oraz o Boże bł. i łaskę zdrowia dla mamy 

 

Środa 23.02 

17:00 Za ++ ojca Ernesta, teściów Krystynę i Waltra, babcie Gertrudę, Franciszkę, Ignacego 
oraz pokr. z obu stron 

 

Czwartek 24.02. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 1. O radość wieczną dla + męża i ojca Eryka Pawlik w r. urodzin, ++ rodziców  
Gertrudę i Pawła Smandzich, teścia Karola 

 2. Za + Antoniego  Konieczko z ok. urodzin 

 

Piątek 25.02.  

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 O Boże bł. opiekę Aniołów Stróżów, łaski i zdrowie dla Katarzyny z ok. urodzin 

 

Sobota 26.02. 

  8:00 Za ++ rodziców Franciszka i Franciszkę, braci Alfreda i Leopolda, bratową Gertrudę, 
dziadków i pokr. 

15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie 
dla Małgorzaty Labus z ok. 70 r. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinach synów 

17:00 chrzest: Emilia Rita Gallus 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ ojców Jana i Konrada w r. śmierci, matkę Teresę, Józefa Fila, brata Andrzeja, 
pokr. Hornik i Pyka 

 

Niedziela 27.02. VIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Karinę Niestrój-Mąka w 1 r. śmierci 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ męża, ojca, dziadka, pradziadka Jana Banach w 5 r. śmierci, wnuka Marcina, 
rodziców, rodzeństwo i pokr. 

17:00 Za + Mariolę Lipok w r. śmierci 

od 20.02. do 27.02. 2022 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

08 (1466) 20.02.–27.02.2022 r. 

Informacje parafialne  
Na wyjazd do Zakopanego jest komplet (45 osób). Do Grecji „powiększyliśmy” 
autobus i są jeszcze wolne miejsca (6). O szczegółach podróży będziemy informo-
wać na spotkaniach bliżej terminu wyjazdu. Na spotkaniach też będzie wpłata  
pozostałej części pieniędzy. Informuję, że do Grecji jedziemy autokarem, co jest 
może mniej komfortowe niż samolot, ale lot jest droższy, a też trzeba wcześniej 
kupić bilety i jeśli ze względu na pandemię pielgrzymka zostanie odwołana, wte-
dy od linii lotniczych trudno uzyskać zwrot kosztów. Autokarem jest małe ryzyko 
starty pieniędzy. 
 
Pragnę złożyć gorące słowa podziękowania pani Marii Drzyzga za ponad 20 letnią 
posługę na plebanii. Przychodzi czas kiedy „siły już nie te”. Za każdą wykonaną 
pracę, poświęcony czas, oddane serce w imieniu ks. Wolfganga, ks. Joachima  
i moim - Bóg zapłać. 

 
Światowe Dni Młodzieży odbędą się ! Termin: 01-06 sierpnia 2023 roku. Miejsce: 
stolica Portugalii - Lizbona. Ruszamy TAM… Zapraszamy do włączenia się każde-
go, szczególnie człowieka młodego, do wszystkich dzieł, pomysłów, akcji, które 
będą w parafii realizowane. Rozpoczynamy przygotowania….Wstawaj z kanapy... 

 
Pojawił się pomysł i rozpoczęły się już przygotowania do zorganizowania Dużego 
Festynu jako powrotu do Bliskości i Spotkań. Grupa młodych znowu ma pomysły 
i zapał do działania. „Mamy skrzydła”. Są „starzy młodzi” i „nowi młodzi”.  
Festyn planowany jest w sobotę 23 lipca 2022 roku. Już dziś zapraszamy do 
współpracy i pomocy. Można poszperać w domu i jeśli znajdzie się jakaś fajna, 
cenna rzecz którą chcesz oddać podzielić się na loterię fantową to odłóż a przyj-
dzie czas, że poprosimy aby ją przynieść. Jeśli dziecko, młody człowiek pragnie 
wystąpić na scenie to będzie taka możliwość. Pomyśl, ćwicz i w odpowiednim 
momencie zgłoś się. Występy będą w dwóch kategoriach: na żywo wykonanie 
jakiegoś utwór, tańca itp. (coś na wzór „Mam talent”) lub jako naśladowanie arty-
sty, czyli piosenka z płyty a tylko występ wykonany na żywo (coś na wzór „Mini 
Plaback Show”). 
 

- W niedziele, w ciągu roku, kiedy obecny u nas jest o. Jerzy Bzdyl - oblat,  
tematem kazań będzie 10 przykazań Bożych 
- Od 27.03. do 01.04. Adoracja Najśw. Sakramentu przed Wielkim Postem 

 
www.parafia-kolonowskie.pl 

tel: 77 4611167 

e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl 

konto: BS o. Kolonowskie 

28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 

mailto:parafia.kolonowskie@wp.pl


− Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu - Rekolekcje. Będą dwa  
Spotkania podczas Mszy św. o 8:00 i 18:00. W Środę Popielcową o 8:00; 17:00;  
18:30. Temat nauk: „Kościół….”. Nauki będzie głosił ks. Mikołaj Mróz 

− Piątek 11.03. o 19:00 czuwanie dla młodych uczniowie, studenci, pracujący  
(klasa VIII i I średnia obowiązkowo). Od tego Nabożeństwa w kościele na czas   
Wielkiego Postu, postawimy krzyż do którego będzie można przybijać „swoje  
problemy, grzechy, sprawy” 

− Niedziela 13.03. Rozmowa przy stoliku z Naszą parafianką 

− Niedziela 20.03. Słowo informacji i zachęty o Rodzinach zastępczych 

− Środa 23.03. o 16:00 Spotkanie dzieci kandydatów do I Komunii św. 

− Czwartek 24.03. o 18:45 Spotkanie klasy VIII 

− Piątek 25.03. o 18:45 Spotkanie rodziców dzieci I komunijnych 

− Niedziela 27.03. Rozmowa przy stoliku z Naszą parafianką 

− Niedziela Palmowa „stolik z palmami i ozdobami” organizowany przez Caritas  
I Święto Wielkanocy o godzinie 15:00 w ogrodzie plebanii szukanie jajek.  
Pragniemy przeżyć to jako Rodzinne Spotkanie, zapraszamy wszystkich, będą  
„zajączkowe niespodzianki, zajączkowy popcorn, zajączkowe wyciskane soki”. 

− 11 czerwca w Krakowie Święcenia Kapłańskie przyjmie, parafianina ks. Diakon   
Kamil Brożyna ze Zgromadzenia ojców Zmartwychwstańców. 12 czerwca w naszej 
parafii Msza św. Prymicyjna 

− Po 25 latach dzwonienia przez zmarłego pana Ewalda. zamilkł dzwon w kapliczce na 
ul. 1 Maja. Może znalazłby się ktoś, kto się tej odpowiedzialnej, systematycznej służ-
by przy dzwonieniu podejmie. Jeśli jest ktoś taki to prośba o zgłoszenie się  
u ks. Piotra 

 

Na wesoło 

 Jeszcze dziś wiele osób pisze ręcznie cyfrę 7 z poziomą kreską w połowie wysokości. 
Kreska ta zanikła w większości stylów pisma maszynowego i komputerowego. Ale 
dlaczego ta kreska przetrwała do naszych czasów? Musimy cofnąć się do czasów  
biblijnych, kiedy to Mojżesz udał się na górę Synaj, gdzie zostało mu podyktowane 
10 przykazań. Gdy wrócił zaczął odczytywać każde przykazanie donośnym głosem. 
Gdy doszedł do siódmego, odczytał: Nie będziesz pożądał żony bliźniego swego! Na 
co tłum ludzi zaczął skandować: Skreśl siódemkę! 

 Napis na nagrobku pewnego kapłana: Starego proboszcza tutaj pochowali, Niech śpi 
w pokoju, tak jak jego słuchacze spokojnie podczas kazań spali. 

 Pani Rossi umarła i przekroczywszy bramę niebios, staje przed św. Piotrem. Otwiera 
on księgę, w której spisane są dzieje jej życia i czyta: Próżna, zalotnica. Cale godziny 
codziennie spędzała przed lustrem. W niebie nie ma miejsca dla takiej. Marsz do 
czyśćca na sto lat. Minął cały wiek jej pokuty i pani Rossi znów staje przed św. Pio-
trem. Dobrze – mówi stróż niebios. – Teraz możesz już wejść. Aniele, który pełnisz 
dziś służbę, daj jej aureolę. Po godzinie św. Piotr przechodzi przed składem z aureol-
ami. Pośrodku całego stosu odrzuconych po przymierzeniu stoi pani Rossi i mówi do 
anioła: Czy nie znalazłaby się jakaś bardziej elegancka? O Boże - westchnął św. 
Piotr, załamując ręce. - Cóż mam zrobić z tą kobietą. 

 
Dziś kolekta na cele parafii 

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

We wtorek od 16:00 do 17:00 oraz po Mszy św. wieczornej można zamawiać Intencje mszalne 
oraz inne sprawy kancelaryjne 

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

W środę o 17:00 Msza św. szkolna 

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

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne 

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

++ Odbył się pogrzeb śp. Ewalda  Czupała l. 82. Wieczny odpoczynek …++ 

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

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. 

Rozpoczyna się Adoracja Najśw. Sakramentu przed Wielkim Postem: 

11:00 - 11:45  Indywidualna, w ciszy 

12:00 - 12:45  Rodzina Różańcowa, Bractwo św. Józefa, Rodzina Szkaplerza 

13:00 - 13:45  Chorzy na ciele i na duszy, samotni, przeżywający trudności 

                        i kryzysy, opiekujący się chorymi (prowadzi s. Macieja) 

14:00 - 14:45  Dzieci (prowadzi s. Martyna) 

15:00 - 15:45  Kandydaci do Bierzmowania i młodzi (prowadzi o. Jerzy i młodzi) 

16:00 - 16:45  Małżeństwa i narzeczeni (prowadzą małżonkowie) 

            17:00  Błogosławieństwo i Msza św. 

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

Pół godziny przed każdą Mszą św. okazja do Sakramentu pokuty 

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

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu-Bóg  
zapłać. W tym tygodniu prośba do pań z ul. Leśnej: Edyta Strach, Teresa Krupka, Agnieszka 
Krupka, Dominika Mandla 

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

Bóg zapłać za wszelkie ofiary, prace, modlitwy, dobre słowa 

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

Do nabycia Gość Niedzielny  

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

Zarząd OSP Kolonowskie zaprasza wszystkich członków na zebranie sprawozdawcze w sobo-
tę 26.02. o godzinie 17:00 do sali w remizie 

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

− Bóg zapłać za zamawiane Intencje mszalne, za składane ofiary. 

− Bóg zapłać za każdą ofiarę, wpłatę w kościele, kancelarii, na konto parafii 

− Do kropielnic w wejściu do kościoła wraca woda święcona.  

− Można obchodzić ołtarz na ofiarę (opfergang) ale nie będziemy przynosić wtedy darów 
ofiarnych. Bóg zapłać za składane wtedy ofiary. 

− Msza św. w języku niemieckim będzie, na razie, w I piątki miesiąca o 7:00. 

− Bóg zapłać za składane ofiary naszym organistom. 

− Myślę, że ogrzewanie w kościele się sprawdza, jest wystarczająco ciepło, a rachunki za ener-
gię są do przyjęcia. 

− W bieżącym roku ze spraw remontowych planujemy wymianę wszystkich zewnętrznych 
drzwi w świątyni oraz wymianę wszystkich okien w klasztorze sióstr. 


