
 

 

 

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 

Poniedziałek 28.02. 

  9:00 Za ++ męża, ojca Konrada w r. śmierci, rodziców, teściów, pokr. z obu stron 

17:00 Za ++ Leonardę, Józefa, Jadwigę, Gertrudę, Mariana 

Wtorek 01.03. 

  9:00 Za + Gertrudę Garbas - zam. od Anny Świerc 

17:00 Za ++ rodziców Jana, Rozalię, teściów Franciszka i Gertrudę, brata Gerharda, siostrę Marię, 
szwagra Ernesta, córkę Małgorzatę, pokr. z obu stron 

Środa 02.03. Popielec 

  8:00 O światło Ducha św. na czas Rekolekcji oraz Wielkiego Postu dla każdego z Nas 

17:00 1. W int. ks. Piotra oraz sióstr karmelitanek z podziękowaniem za modlitwy, słowa wsparcia  
w trudnych chwilach życia 

 2. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie dla  
Elżbiety Hajduk z ok. 85 r. urodzin, o Boże bł i zdrowie dla syna i córki, za + syna Jana 

18:30 1. Za + Teresę Spałek w miesiąc po śmierci 

 2. Za ++ rodziców Elżbietę i Pawła Kaszuba, Hildegardę i Antoniego Poliński, szwagra Piotra  
i pokr. 

I Czwartek 03.03. 

  8:00 1. Za + Eryka Pawlik –zam. od siostry 
 2. O radość życia wiecznego dla ++ męża Józefa, rodziców Marię i Antoniego, Marię i Ignace-

go, siostrę Hildegardę, szwagrów Johana i Horsta, szwagierkę Annę i pokr. 

17:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 1. Za + Gertrudę Garbas - zam. od sąsiadów 

 2. Za + Krzysztofa Stryczek - zam. od sąsiadów 

I Piątek 04.03.  

  7:30 Różaniec za młode pokolenie  

  8:00 W int. chorych, cierpiących na ciele i na duszy 

17:00 Droga krzyżowa 

18:00 Za + Krzysztofa Stryczek - zam. od rodziny Jancik 
I Sobota 05.03. 

  8:00  W akcie wynagradzającym NSM za zniewagi i bluźnierstwa 

15:00 Msza i chrzest: Antonina Michalina Niestrój, Wojciech Ryszard Poszała 

16:00 - 18:00 Adoracja Najśw. Sakramentu 

18:00 Za ++ męża Waldemara w 23 r. śmierci, brata Pawła, ojca Eryka, teścia, dziadków Mariannę  
i Józefa 

Niedziela 06.03. I Postu 

  7:00 Różaniec 
  7:30 1. O radość wieczną dla + męża, ojca, dziadka Krzysztofa Mańka w 1 r. śmierci 

 2. Za ++ męża, ojca Piotra, rodziców Elżbietę i Pawła, teściów Irmgard i Jana oraz pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 1. Za + matkę Ingeburgę Muc w r. śmierci 

 2. Z podziękowaniem wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom za zakup samochodu oraz we 
wszystkich sprawach rodziny Wodarczyk 

16:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne 
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP opiekę, zdrowie w rodzinie 

i rodzinach dzieci 

od 27.02. do 06.03. 2022 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

09 (1467) 27.02.–06.03.2022 r. 

Synod 

Modlitwa: Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.  

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz, zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas 
drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni, nie do-
zwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na 
niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w To-
bie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wieczne-
go i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego co słuszne. O to wszystko prosi-
my Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w Komunii Ojca i Syna na 
wieki wieków. Amen. 

 

Pytania do refleksji synodalnej. Te pytania mogą być podstawą do rozmowy  

w domu, w pracy, w szkole, na studiach. W gronie rodziny i znajomych.  
Mogą te pytania pobudzić do napisania własnej refleksji i podzielenia się wnio-
skami i wysyłania tekstu do ks. Piotra. Można też porozmawiać,  
podzielić się refleksją z przedstawicielami PRD 

− jak przeżywasz swoją relację z Bogiem we wspólnocie Kościoła? 

− jak doświadczasz w Kościele wspólnoty z ludźmi? 

− co Twoim zdaniem kościelną wspólnotę rozwija, a co w nią uderza? 

− jak chcesz rozwijać swoją relację z Bogiem w Kościele? 

− jakich relacji z ludźmi w Kościele oczekujesz? 

− dokąd podążasz? z kim? za kim? 

− czy jesteś obecny, angażujesz się w dzieła parafii? 

− czego w podążaniu wspólnym powinno być więcej? A czego być nie powin-
no? 

− jak realizujesz współpracę z duchownymi i innymi świeckimi w Kościele, 
parafii? Co jest piękne, co trudne? 

− jak wyrażasz swoją troskę o dobro parafii? 

− jak przeżywasz swoją współodpowiedzialność za Kościół i jego rozwój? 

− czy modlisz się za Kościół, parafię, ks. Proboszcza, nowe powołania? 

 

Sentencja: ks. Tomáš Halik - Wiara nie dzieje się na poziomie poglądów albo 
przekonań, ale na poziomie naszego istnienia  

 
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


Informacje parafialne  

− Na wyjazd do Zakopanego jest komplet (45 osób). Do Grecji „powiększyliśmy” 
autobus i są jeszcze wolne miejsca (6). O szczegółach  
podróży będziemy informować na spotkaniach bliżej terminu wyjazdu. Na spo-
tkaniach też będzie wpłata pozostałej części pieniędzy.  

− Światowe Dni Młodzieży odbędą się ! Termin: 01-06 sierpnia 2023 roku. Miej-
sce: stolica Portugalii - Lizbona. Ruszamy TAM… Zapraszamy do włączenia się 
każdego, szczególnie człowieka młodego, do wszystkich dzieł, pomysłów,  
akcji, które będą w parafii realizowane. 

− 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 zaprasza-
my 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 przyjdzie 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 artysty, czyli piosenka z płyty a tylko występ wykonany na żywo 
(coś na wzór „Mini Plaback Show”). 

− 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”. 

− Piątek 01.04. o 18:45 Spotkanie PRD 

− Piątek 08.04. o 18:45 Spotkanie na temat Festynu 

− A11 czerwca w Krakowie Święcenia Kapłańskie parafianina ks. diakona Kamila 
Brożyny ze Zgromadzenia ojców Zmartwychwstańców. 19 czerwca w naszej 
parafii Msza św. Prymicyjna 

 
Dziś kolekta na cele parafii. Adoracja Najśw. Sakramentu przed Wielkim Postem: 

Niech to będzie Modlitwa i Adoracja,  każdego z Nas m.in.. o POKÓJ dla świata, Ukrainy,  
naszego kraju, parafii i rodzin. 

Niedziela 

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) 

Poniedziałek i Wtorek Msze św. o 9:00 i 17:00. 

10:00 Indywidualna (do 10:30 okazja do Spowiedzi) 

11:00 ks. Czerwionki, Topolowa, Długa 

12:00 Krzywa, Prosta, Kolejowa, Fabryczna, Szkolna, Nowa 

13:00 Kościuszki, Haraszowskie, Słoneczna, Klonowa, Dębowa 

14:00 Opolska, Leśna, Pluderska 

15:00 Bendawice 

16:00 Stare i Nowe Osiedla (od 16:30 okazja do Spowiedzi) 

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

 Środa popielcowa. Msze św. o 8:00, 17:00, 18:30 podczas każdej Mszy św. obrzęd posypania 
głów popiołem. Rozpoczęcie Rekolekcji. 

 I czwartek, Msze św. nauka o 8:00 i 18:00. Po  Mszach św. rano i wieczór zapraszamy na 
plebanię do Rozmowy na temat usłyszanych słów. Godzina św. o 17:00. 

 I piątek, Msze św. i nauka o 8:00 i 18:00. O 17:00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z wypo-
minkami. Od 9:00 odwiedziny chorych w domach z Komunią św. 

 I sobota Msze św. o 8:00 i 18:00 - niedzielna. O 15:00 Msza św. chrzcielna i roczków. Od 
16:00 do 18:00 Adoracja Najśw. Sakramentu. 

 I Niedziela Wielkiego Postu zakończenie Rekolekcji, kolekta na cele rekolekcjonisty. Gorzkie 
żale z kazaniem pasyjnym o 16:00. 

Okazja do Sakramentu Pokuty pół godziny przed każdą Mszą św. 

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

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu-Bóg  
zapłać. W tym tygodniu prośba do pań z ul. Leśnej: Małgorzata Kałuża, Ewelina Fablewska, 
Barbara Czok, Irmina Leja 

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

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

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

Do nabycia: Gość Niedzielny 

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

W poniedziałek sprawy kancelaryjne i zapisywanie Intencji mszalnych: 8:30 - 9:00; 17:30 - 
18:00. 

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

W marcu następujące Róże różańcowe prowadzą modlitwę: 

06.03. Róża 2 p. Anna Bock 

13.03. Róża 3 p. Katarzyna Budnik 

20.03. Róża 4 p. Irena Czupała 

27.03. Róża 5 p. Elżbieta Ullmann 


