
 

 

 

Niedziela 27.03. IV Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża Henryka w r. śmierci, rodziców Łucję i Antoniego, teściów Marię i Franciszka 
oraz pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ ojca Edmunda Mocny w r. śmierci, matkę Hildegardę oraz pokr. 

16:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne 

17:00 Za ++ ojca, teścia, dziadka, pradziadka Joachima Konieczko, matkę Krystynę, siostrę  
Elżbietę i pokr. 

 

Poniedziałek 28.03. 

  7:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP o opiekę, zdrowie,  
dla Urszuli Twardowskiej z ok. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie 

 

Wtorek 29.03. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ rodziców Paulinę i Franciszka, Annę i Jana, braci, szwagrów, szwagierkę, bratanicę 
Mariolę i pokr. 

 

Środa 30.03.  

17:00 Za ++ teściów Waltraudę i Erycha, ojca Jana, dziadków Klarę, Pawła, wujków Józefa, Jana, 
Franciszka, Grzegorza, kuzynkę Teresę jej córkę Janinę, ++ z rodzin Viechweger, Bednorz, 
Hornik, Piekarz 

 

Czwartek 31.03. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ ojca Pawła Kandora z ok. urodzin, matkę Elżbietę, rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga, 
siostrę Elżbietę, szwagra Rajmunda, dziadków z obu stron, swatów Bernarda i Eugeniusza 

 

I Piątek 01.04.  

  7:00 Za + Helenę Morawiec - zam. od brata i żony 

17:00 Droga krzyżowa 

18:00 Za ++ matkę Annę z ok. urodzin, ojca Józefa, rodziców Hildegardę i Józefa, dziadków i pokr. 

 

I Sobota 02.04.  

  8:00 Za ++ Marię Czupała w r. urodzin, zaginionego ojca Karola, Ewalda, Hildegardę, Pawła,  
Marię, Teodora Czok i pokr. 

14:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP o opiekę, zdrowie,  
dla Bożeny z ok. 60 r. urodzin 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 W akcie wynagradzającym NSM za grzechy i bluźnierstwa 

 

Niedziela 03.04. V Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 O radość życia wiecznego za ++ ojca Franciszka w r. urodzin, matkę Różę, rodziców Urszulę  
i Jerzego, ks. Jerzego Obst i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie,  
dla Grzegorza z ok. 50 r. urodzin o Boże bł. w rodzinie 

16:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne 

17:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Ewalda Ozimek w r. śmierci, ++ z rodzin Ozimek, Spałek 

od 27.03. do 03.04. 2022 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

13 (1471) 27.03.–03.04.2022 r. 

Synod 

Kościół jest widzialnym planem miłości Boga do człowieka; planem, który pragnie, aby 
cały rodzaj ludzki utworzył jeden Lud Boży. Z nakazu Jezusa Kościół głosi Ewangelię 
wszystkim ludziom, by mogli odnaleźć w nim swoje zbawienie. To dzieło misyjne wyma-
ga odważnego świadectwa wiary oraz apostolskiego zaangażowania każdego chrześcijani-
na w środowisku, w którym żyje i pracuje.  

Pomyśl zatem i podziel się…  

1. W jakim środowisku dojrzewała Twoja wiara? Kto przyprowadził Cię do Jezusa? Kto 
prowadzi Cię do niego dzisiaj?  

2. Jak rozumiesz swoją rolę w misyjnej działalności Kościoła? Jak realizujesz na co dzień 
zadanie ucznia-misjonarza w Twoim środowisku życia?  

3. Jakie masz pozytywne doświadczenia z tym związane? Jakie trudności napotykasz?  

4. W jaki sposób jesteś gotowa/gotowy zaangażować się w dzieło „przyprowadzania in-
nych do Jezusa i Kościoła”?  

5. Po jakie środki, powinien sięgać dziś Kościół, by skutecznie głosić Ewangelię współ-
czesnemu światu?  

6. Jak wyobrażasz sobie współpracę między duchownymi a świeckimi w dziele ewangeli-
zacji? Jakiego świadectwa oczekujesz od pasterzy Kościoła?  

Modlitwa synodalna: 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 dozwól, abyśmy 
wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, 
albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jed-
ność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi 
prawdy i tego, co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym 
miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen. 

 

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II: Boże ojców naszych, wielki i miłosierny!  
Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. 
Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby 
głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i poko-
leń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już 
nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która 
zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa  
i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz 
logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkodusz-
ne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne 
działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej 
wojny! 
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Można ludzi poszkodowanych przez wojnę wspierać ofiarami pieniężnymi. 
Można to uczynić na dwa sposoby: z przodu świątyni stoi skarbonka „Ukraina
-Pomoc” lub zrobić wpłatę na konto parafii Bank Spółdzielczy Zawadzkie/
o Kolonowskie 28 8909 1016 2001 0006 5852 0001. DZIĘKUJEMY za każdą 
wpłatę i ofiarę. Ofiary przekazujemy, na bieżąco, osobom z Ukrainy, które 
zamieszkały na terenie naszej parafii.  

 

Ekstremalna Droga Krzyżowa 2022. Hasło: Droga pojednania – Sztuka budo-
wania relacji. Zachęcamy wszystkich, którzy pragną podjąć rozważanie Męki 
Pańskiej w formie rzeczywistego wysiłku fizycznego, aby wyruszyli. W Rejo-
nie Zawadzkie tegoroczna edycja odbędzie się 8 kwietnia rozpocznie się Mszą 
Św. o godzinie 21.00 w kościele pw. NSPJ w Zawadzkiem. Do wyboru są trzy 
trasy: 

* św. Maksymiliana Kolbego początek i koniec w Zawadzkiem (40,3 km) 

* św. Ojca Pio z początkiem i zakończeniem w Zawadzkiem (40,2 km) 

* św. Józefa (w nowej odsłonie) z Zawadzkiego do Jemielnicy (40,1 km) 

 

W świątyni stoi krzyż. Pod nim są gwoździe i młotek, kartki i długopis. Przez 
cały Wielki Post można podchodzić i wbić do krzyża „swój gwóźdź” (można 
przybić go napisany na karteczce), który będzie symbolem, znakiem swojej 
sprawy: modlitwy, walki z czymś, postanowieniem, problemem, grzechem, 
nałogiem, westchnieniem.  

 

Opowiadanie 

Pewien mistrz podróżował kiedyś w towarzystwie swojego ucznia, który opie-
kował się jego wielbłądem. Pewnego wieczoru, kiedy zajechali do gospody, 
uczeń był już tak bardzo zmęczony, że zapomniał uwiązać zwierzę. Boże mój 
- modlił się, kładąc się do łóżka, zajmij się dzisiaj moim wielbłądem; powie-
rzam go Tobie. Następnego poranka spostrzegł, że wielbłąda nie ma. Gdzie 
wielbłąd? - zapytał mistrz. Nie mam pojęcia - odpowiedział uczeń. Muszę  
zapytać o to Boga! Wczoraj, kiedy byłem zmęczony powierzyłem go opiece 
Boga. Jeśli uciekł albo został ukradziony, to nie moja wina. To ty zawsze 
mnie uczyłeś, aby mieć we wszystkim wielkie zaufanie do Boga, czyż nie 
prawda? Masz mieć wielkie zaufanie do Boga, ale najpierw powinieneś uwią-
zać wielbłąda - odpowiedział mistrz. Czy nie wiesz głupcze, że Bóg nie ma 
innych rąk do pracy poza twoimi? 

 

− Sakrament Bierzmowania będzie udzielany w poniedziałek 30 maja 

− Prymicje ks. diakona Kamila Brożyna będą w niedziele 19 czerwca 

− Prośba w roku bieżącym o oprawę trasy i postawienie ołtarzy na Boże Ciało 
do mieszkańców ulic: Kościuszki, Kolejowej, Nowej, Fabrycznej. 

 
IV Niedziela Wielkiego Postu. Kolekta na cele parafii. O 16:00 Gorzkie żale z kaza-
niem pasyjnym. Dzisiaj kazanie to kolejna „Rozmowa przy stoliku z…”. 

———–—————–————————–——————————————– 

We wtorek od 17:00 do 18:00 można załatwiać sprawy kancelaryjne oraz zamawiać 
Intencje mszalne. 

———–—————–————————–——————————————– 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna.  

———–—————–————————–——————————————– 

I piątek miesiąca. Msze św. o 7:00 (w j. niemieckim), po wystawienie Najśw. Sakra-
mentu oraz 18:00. Od 8:00 odwiedziny chorych w domach z Komunią św. O 17:00 
Droga Krzyżowa z wypominkami. O 18:45 spotkanie PRD  - prośba do parafian  
o przekazywanie uwag, spraw, tematów do rozmowy. Na Spotkaniu będziemy też dzieli-
li się świadectwami na tematy proponowane na 1 stronie gazetki. 

———–—————–————————–——————————————– 

I sobota miesiąca. O 17:00 Nabożeństwo Maryjne. Od 9:00 prace porządkowe rodzi-
ców dzieci I komunijnych. O 19:00 na plebanii spotkanie osób młodych, które chcą 
pomóc w organizacji spotkania rodzinnego w I Święto w ogrodzie parafii, przy szuka-
niu jajek przez dzieci. 

———–—————–————————–——————————————– 

W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. spotkanie osób, które wyjeżdżają w kwietniu 
do Zakopanego. Kolekta na remonty obiektów i zabytków diecezjalnych 

———–—————–————————–——————————————– 

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu-Bóg zapłać. W tym 
tygodniu prośba do pań z ul. Haraszowskie: Agnieszka Drozdowska, Teresa Prause, 
Urszula Walaszek, Krystyna Miemiec. 

———–—————–————————–——————————————– 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

———–—————–————————–——————————————– 

Zapowiedzi przedślubne:  

1. Klaudia Czaja Makowczyce i Szymon Leja Kolonowskie 

2.Sylwia Mielnik Ligota Książęca i Marcin Świerc Kolonowskie 

2. Katarzyna Ziętek Kolonowskie i Łukasz Gerat Kotórz Wlk. 

2. Aleksandra Lepieciło Kolonowskie i Szymon Rodak Lisie Kąty 

———–—————–————————–——————————————– 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, wykonane prace.  

———–—————–————————–——————————————– 

W kwietniu następujące Róże Różańcowe proszone są do prowadzenia modlitwy  
różańcowej. Zapraszamy wszystkich do przyjścia przed Mszą św. i włączenia się do 
wspólnej modlitwy. Zapraszamy chętnych do podjęcia dzieła modlitwy  przez wstąpie-
nie do Rodziny Różańcowej. 

03.04. Róża  6 p. Maria Baron 

10.04. Róża  7 p. Maria Drzyzga 

17.04. Róża  8 p. Brygida Mrocheń 

18.04. Róża  9 p. Maria Kruk 

24.04. Róża10 p. Brygida Lepka 


