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Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna

Niedziela 31.01. 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
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + syna Mariana Bok w 1 r. śmierci
16:30 Nabożeństwo
17:00 Za ++ córkę Annę w r. śmierci, rodziców Cecylię i Alfonsa, teściów Jadwigę i Pawła, szwagra
Henryka, swata Reinholda
19:30 Koncert kolęd

- TVP 3: w niedzielę 07.02 będzie do zobaczenia reportaż o naszych siostrach
karmelitankach w TVP 3 o godz. 8:00 w Audycji „Agape” oraz o 10:00 w Audycji
„Oblicza wiary”.

Poniedziałek 01.02.
7:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. NSM dalsze Boże bł. opiekę, siły, cierpliwość,
zdrowie z ok. urodzin oraz o dary Ducha św. w rodzinach synów.

- Śluby zakonne - wieczyste: w niedzielę 14.02.2021r. kleryk naszej parafii Kamil
Brożyna złoży Profesję Wieczystą w Zgromadzeniu Zmartwychwstania. Polecajmy
Go w naszych intencjach modlitewnych wspólnych i indywidualnych.

Wtorek 02.02. Ofiarowanie Pańskie, święto
8:00 W int. żyjących i ++ członków Róż Różańcowych
17:00 Za ++ rodziców Smieskoł
Środa 03.02. św. Błażeja, wsp.
17:00 Za ++ rodziców Annę i Floriana, brata Jana, szwagra Manfreda, teściów Katarzynę i Teofila
oraz pokr.
I Czwartek 04.02.
16:00 Godzina św. i Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ męża Norberta w r. śmierci, jego rodziców Elżbietę i Jana, rodziców Zofię i Stanisława,
siostrę Magdalenę, szwagrów Józefa, Teodora, dziadków z obu stron
I Piątek 05.02.
7;00 Za ++ kapłanów
16:30 Różaniec
17:00 Za ++ rodziców Ritę i Ignacego Szymik
18:00 Msza św. (Bierzmowanie.)
I Sobota 06.02.
8:00 Za ++ rodziców
15:00 Błogosławieństwo roczku: Pola Nicola Guzy
——–——————————————————
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ męża i ojca Ericha oraz rodziców
Niedziela 07.02. V zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + Magdalenę Kampa - zam. od sąsiadów
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. NSM dalsze Boże bł. opiekę, siły, zdrowie z ok.
90 r. urodzin Róży Pałek oraz o Boże bł w rodzinach dzieci
16:30 Nieszpory
17:00 Za + matkę Gertrudę Danielczok w miesiąc po śmierci
19:30 - 20:30 Adoracja

5 (1415) 31.01.–07.02.2021 r.

- Spotkania niedzielne o godzinie 19:30 w naszym kościele, które będzie można
zobaczyć w Transmisji internetowej:
 Niedziela 31.01. godz.19:30. Kolędy i Pastorałki w wykonaniu p. Karoliny
i ks. Daniela Nowak. Przeplatane tekstami o tajemnicy Bożego Narodzenia.
 Niedziela 07.02. od 19:30 do 20:30 będzie prowadzona Adoracja Najśw. Sakramentu. Zapraszamy do udziału w domach, ale też do obecności w kościele.
- Książki: Ukazało się, drugie wydanie, książek, ks. Piotra Bekierz, z 2016 roku:
I część „Camino Różne Drogi”, II część „ Camino Nowe Drogi”. Do nabycia
w zakrystii, kancelarii, internecie, Allegro. Cena każdej części 11 zł. razem 22 zł.
(koszt wysyłki 5 zł). Można dokonać wpłaty na konto parafii z dopiskiem Camino
i podać dokładny adres do przesyłki.
- Radio Doxa: W Jubileuszowym Roku Jakubowym w Radiu są nadawane audycje
na temat Camino. W każdą niedzielę o godzinie 15:45 audycja „Drogi Jakubowe”.
Przez kilka niedziel gościem audycji jest ks. Piotr. Można też tych audycji wysłuchać, w zakładce Radia Doxa: Audycje - „Drogi Jakubowe”.
W zakładce Radia Doxa: Audycje - „Z wiarą szukam” można natomiast wysłuchać
audycji z ks. Piotrem o modlitwie.
- Historia: Pierwsze informacje dotyczące życia parafialnego w czasie, który dopiero rozpoczynał się, pandemii ukazały się w gazetce parafialnej 15 marca 2020 roku.
Nikt nie wiedział co Nas czeka. Wtedy informowałem, że Msze św. odbywają się
według planu, natomiast odwołane są wszystkie spotkania. Pojawiły się też inne
informacje, dotyczące życia parafialnego, a właściwie jego zawieszenia, w tym czasie. Od 27 marca uruchomiona została kamerka z obrazem ołtarza. Ruszyły transmisje zdalne z naszej świątyni. Duszpasterstwo przeniosło się w świat wirtualny. Nie
jest to coś dobrego na czasy „normalne”, ale w pandemii Transmisje zdawały egzamin. Przekonaliśmy się o tym, podczas Wielkiego Tygodnia, Triduum i Świąt.
W kościele w Liturgii Triduum uczestniczy po kilka osób i to jeszcze nie do końca
legalnie. Drzwi kościoła są zamknięte.

Cały czas zmienia się liczba osób które mogą przypadać na metr kwadratowy świątyni. Nadszedł czas, kiedy stoję przed kościołem i liczę wiernych … i o Boże, muszę mówić „już jest
komplet, proszę pozostać na zewnątrz świątyni”. Postanawiamy s. Juranda, p. Janusz i ja
Liturgia ma być na najwyższym poziomie. Sprawujemy ją dla Boga i siebie. Wiele osób
przychodzi w ciągu dnia do świątyni. Błogosławię każdego indywidualnie. Łzy wzruszenia.
Poświęcenie pokarmów odbywa się na ulicach parafii, przy krzyżach przydrożnych. Rodziny
z koszyczkami stoją przed swoimi domami. Podobnie podczas Niedzieli Miłosierdzia, kiedy
odmawiamy Koronkę, przy krzyżach na ulicach naszej parafii. Każdego dnia Transmisje to:
poranne modlitwy o 7:30. Koronka o 15:00. Wieczorne Spotkania i Różaniec o 19:30. Spotkania mają różny charakter. Zapraszamy przed ekrany w swoich domach. Tematy różne.
Konferencje na temat: Dla grup parafialnych. Uzależnień od używek. Uzależnień od ekranów. Dwa spotkania na temat Obecności. Relacji. O Świętych i Kościele na wesoło. Nie ma
sytuacji bez wyjścia. Dziecko w dorosłym. Dziecięctwo duchowe. Wiara. Camino. Czcimy
św Cecylię przez koncert naszych organistów p. Ania, p. Karolina, p. Janusz oraz s. Juranda
i p. Dominika. Rozważamy różne teksty papieża Franciszka. Z s. Jurandą szukamy jajek
w kościele i bawimy się z dziećmi które są w swoich domach. Toczymy rozmowy i dyskutujemy, w których to siostra jest „dobra”, ja ten „zły”. Są świadectwa ks. Piotra, s. Jurandy,
s. Macieji, obecnego w świątyni gangstera, jak i innego gangstera mówiącego z internetu.
Procesja Bożego Ciała odbywa się w kościele. Wieczorem natomiast spotykamy się zdalnie
na Koncercie Dziękczynnym. Wirtualnie z grupą „Tatry–Lubiący” organizujemy: Jarmark
Adwentowy. Jasełka. Rozmowę dziadka z wnuczkami. Z grupą jedziemy już nie wirtualnie,
a rzeczywiście w Tatry. Zasiadam z koleżanką czyli s. Jurandą do „Adwentowego stoliczka”
gdzie rozmawiamy w kolejne niedziele o: Kościele. Pasjach. Moim Świętowaniu. Odbywa
się luźne Spotkanie Kolędowe w kościele i wirtualnie. Słuchamy muzyki z płyt. Są koncerty
organistów z zaproszonymi gośćmi. Niepewność towarzyszy uroczystości I Komunii św.
(odbyła się w październiku). Bierzmowanie (do dziś się nie odbyło). Inna była też Kolęda.
W kościele na Mszy św. był przedstawiciel rodziny, natomiast po Mszy, w domach była modlitwa i rozmowa w gronie rodzinnym. Wiele osób z parafii i spoza parafii, zza granicy
otwiera się i daje świadectwa mówiąc i pisząc. Wiele jest łez, wzruszeń i podziękowań. Pięknych słów. Tęsknimy za końcem pandemii powrotem do …??? Jednak nie poddajemy się,
szukamy dobrych spraw. I one się dzieją. Ten czas to też czas wielu Cudów. Odkrycia wielu
pięknych ludzi. Głębokich Rozmów i Spotkań. Dowodem na potrzebę Transmisji jest to, że
od początku, aż do dziś, licznik na stronie parafii pokazał ponad 100 tysięcy odsłon „zakładki
Na żywo”. Dodatkowo wchodzimy na Relacje przez podany link. Tam liczba wejść jest
podobna. Dziękuję …
Sentencja: kard. Konrad Krajewski o swoim covidzie - Spędziłem prawie jedenaście dni
w szpitalu. Czułem się całkowicie bezbronny. To drugi człowiek decyduje o przebiegu terapii, jakie działania zostaną podjęte. W przypadku tego wirusa nikt nie jest niczego pewien,
nawet lekarze. Nigdy nie wiadomo, jak rozwinie się on u danego człowieka. Przyszli po mnie
ci w gorszym stanie niż ja i wyszli. Przyszli ci, którzy byli w bardzo dobrym stanie i dzisiaj
modlimy się za nich, bo już ich nie ma. To zatrzymanie życia jest nam bardzo potrzebne, bo
zaczynamy myśleć o latach przeżytych, robimy rachunek sumienia. Ja wyciągnąłem na nowo
swój testament. Postarałem się uwspółcześnić go do sytuacji, jaka jest dzisiaj. Zdajemy sobie
wtedy sprawę ze znaczenia przyjaźni innych ludzi, która jest nam okazywana w chorobie, ale
przede wszystkim przychodzi refleksja, że nasze życie nie zależy od nas, że ono naprawdę
znajduje się w rękach Boga. Są ci, którzy bardzo młodo umierają i nie wiemy, dlaczego, a ci,
którzy są starsi, nie mogą umrzeć, a chcieliby, bo już tak bardzo cierpią. To jest jedna wielka
tajemnica, do której zbliżamy się przez tego ohydnego wirusa, który atakuje jak złodziej,
znienacka i jeśli w odpowiednim momencie do zakażonego nie dotrze pomoc, to odchodzi.

Dziś Niedziela, kolekta na cele parafii. O 16:30 Nabożeństwo kolędowe. O 19:30 KoncertDzisiaj
kolęd. Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd rowe——————–—–————–—–——–—–—–——————————————
rzystów o 6:30. Powitanie ok. 16:00. Nie będzie Nabożeństwa. Po Mszy św. o 10:00
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W I czwartek —————–—–———–———–——–—–———–—————
miesiąca o 16:00 Godzina św. i Koronka.
W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30.
——————–—–————–—–——–—–—–——————————————
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Kościuszki: Elżbieta Bereziuk,
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Sylwia Trzasko, Joanna Grabowska, Joanna Leszczyk. Bóg zapłać!
W sobotę o 17:00
Nabożeństwo Maryjne.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
——————–—–————–—–——–—–—–——————————————
Do nabycia Gość Niedzielny oraz książeczki o Niedzieli i Miłosierdziu Bożym,
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świeczkiniedzielę o 16:30 Nieszpory. Od 19:30 do 20:30 Adoracja Najśw. Sakramentu (w kościele————————–—–———–———–——–—–———–——
i transmisji). Kolekta na cele parafii.
——————–—–————–—–——–—–—–——————————————
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace
Do sprzątania—————–—–———–———–——–—–———–—————
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* Pielgrzymka dzieci do babci Anny, 1 lipca. Msza św. o godz. 10:00.
serdeczności i dobre słowa.
* Centrum Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza licealistów i studentów na wakacyjne
——————–—–————–—–——–—–—–——————————————
spotkanie o nazwie Ławka Festiwal. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 4-8 lipca w
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i sierpniu Róże
Różańcowe
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Modlitwie Różańcowej:
07.02.
Róża
1
p.
Teresa
Obst
01.07. Róża 8 p. Gizela Zajonc
14.02.
Róża
2 p.9Anna
BockKruk
08.07.
Róża
p. Maria
21.02.
Róża
3
p.
Katarzyna
Budnik
15.07. Róża10 p. Brygida
Lepka
28.02.
Róża
4
p.
Irena
Czupała
22.07. Róża11 p. Krystyna Swoboda
29.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann
Intencja papieska: Aby kobiety, ofiary przemocy, były chronione przez społeczeństwo,
a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchane.

