
 

 

 

Niedziela 22.08. XXI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Różę w r. urodzin, ojca Franciszka, rodziców Urszulę i Jerzego, pokr.  

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Erykę Woźnica i ++ pokr. 

16:30 Nieszpory 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł. 
opiekę i zdrowie dla Urszuli z ok. urodzin o Boże bł. w  rodzinie 

 

Poniedziałek 23.08.  

  8:00 Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł. 
opiekę i zdrowie w rodzinie 

 

Wtorek 24.08. św. Bartłomieja, apostoła, święto 

12:00 Msza i ślub Manuela Puzik i Krzysztof Zygmunt 

15:00 chrzest Maksymilian Patryk Kruk 

18:00 Za + Konrada Ziaja miesiąc po śmierci 

 

Środa 25.08. 

17:00 Roczek Fabian Paweł Mandla o Boże bł. opiekę Anioła Stróża, zdrowie, w int. rodziny 

 

Czwartek 26.08. MB Częstochowskiej, uroczystość 

  8:00 …………………………… 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł. 
opiekę i zdrowie w rodzinie Marii i Henryka Drzyzga, o potrzebne łaski w rodzinach synów 

 

Piątek 27.08. św. Moniki, wspomnienie 

  7:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Gerarda w 5 r. śmierci, jego rodziców, rodzeństwo, Pawła i Ger-
trudę, pokr. 

17:30 Różaniec w łączności z pielgrzymami 
 

Sobota 28.08. św. Augustyna, biskupa, doktora, wspomnienie 

  8:00 Za ++ Marię Czaja w 1 r. śmierci, jej męża Pawła 

13:00 Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł. 
opiekę i zdrowie z ok. 80 r. urodzin Róży oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci 

16:00 - 18:00 Adoracja Najśw. Sakramentu 

18:00 Za ++ matkę Gertrudę w 5 r. śmierci, ojca Franciszka, teściów Marię i Huberta, dziadków i 
pokr. 

 

Niedziela 29.08. XXII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ Gertrudę Smandzich w 1 r. śmierci, jej męża Pawła i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ żonę i matkę Urszulę w r. śmierci, rodziców Annę i Jana, teściów Mathildę i Teodora, 
siostrę, brata, szwagra i pokr. 

17:00 Za ++ męża, ojca, dziadka, pradziadka Jana Banach z ok. urodzin, rodziców, siostry, szwa-
gierkę, braci, szwagrów, bratanka i pokr. 

20:30 Powitanie pielgrzymów 

od 22.08. do 29.08. 2021 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

30 (1440) 22.08.–29.08.2021 r. 

Wracamy do wydawania Gazetki Parafialnej co tydzień. Zachęcam do korzystania  

z informacji, które znajdują się na stronie parafialnej www. 

41 Pielgrzymka na Górę św. Anny: W piątek o 7:00 Msza św. i wyruszamy.  
W sobotę o 9:30 Msza św. w domu pielgrzyma i tam Nabożeństwo Drogi krzyżo-
wej. Obchody kalwaryjskie. W niedzielę po Mszy św. Droga powrotna. Zachęcam 
do udziału w pielgrzymowaniu. Myślę, że mamy za co dziękować i o co prosić.  
W Roku Świętym Jakubowym, tym  bardziej, warto wyruszyć w Drogę. Będziemy 
tradycyjnie szli z powagą i humorem, modlitwą, ciszą i śpiewem. Zachęcam do 
otwierania się i świadectwa, dzielenia się swoim słowem. W piątek będziemy roz-
ważać temat „Dom Rodzinny”, w niedzielę „Dom Parafialny”. Nie będzie transportu 
w sobotę autokarem, ze względu na coraz mniej chętnych do wyjazdu. Jest to okazja 
do wyjazdu na Obchody rodzinnego, sąsiedzkiego, własnym środkiem lokomocji. 
Zapraszamy do  duchowej łączności z pielgrzymującymi: w piątek w kościele  
o 17:30 Różaniec. W sobotę od 16:00 do 18:00 Adoracja Najśw. Sakramentu. Od 
17:00 okazja do Spowiedzi św.  

Buen Camino: W 4 osoby przeszliśmy ok. 300 km z Iławy do Gniezna. W kilome-
trach i modlitwach nieśliśmy powierzone Intencje. Dziękujemy za wsparcie dobrym 
słowem i modlitwą. A może ktoś za rok wyruszy z Fatimy do Santiago ? - marzyć 
można … plany są….chętni też…. 

Od 1 września: nowy rok szkolny, a też duszpasterski. Na początku wakacji zada-
łem pytanie jaki on będzie? co robić? nowe pomysły? podpowiedzi ?… odzew na 
moje pytanie, moje troski był ... zerowy. 

Peregrynacja: figury św. Józefa i św. Jakuba. Ze względu na to, iż figura św. Józefa 
była cały czas w kościele, a św. Jakub dumał sam, figury nawiedzają inne miejsca. 

Medzugorie: zapisane osoby na pielgrzymkę, do czwartku 26.08. proszę osobiście 
do ks. Piotra przynieść 500 zł. oraz informację czy jest się osobą zaszczepioną. 

Kancelaria: można zapisywać Intencje Mszalne na wrzesień, październik, listopad, 
grudzień 2021 roku, oraz załatwiać wszystkie inne sprawy, w czwartek 26.08.  
w godzinach: 8:30 - 9:30; 17:00 - 18:00; 18:30 - 19:00. 

Sakrament chrztu: udzielany jest w parafii zamieszkania rodziców dziecka. W na-
szej parafii udzielany jest w I sobotę miesiąca, podczas Mszy św. o godzinie 15:00. 
Jest to również Msza św. w rocznicę urodzin i chrztu dziecka. Nauka przed chrztem 
odbywa się w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. o 10:00. Obowiązuje nauka 
rodziców i chrzestnych. Tylko na nauce są wydawane zaświadczenia dla rodziców 
chrzestnych (obojętnie czy będą rodzicami chrzestnymi w naszej parafii czy poza). 
Chrzestni mogą uczestniczyć w nauce w parafii swojego zamieszkania, wtedy przy-
noszą zaświadczenie od swojego ks. proboszcza.  

 
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


Opowiadanie: Pewnego dnia diabeł zorganizował targi, by na nich wystawić  
i sprzedać różne rodzaje swojej broni i najbardziej wyszukane narzędzia służące 
do kuszenia ludzi. Przez wiele dni jego podwładni pracowali przy montowaniu 
stoisk, zakładali oświetlenie, rozkładali dywaniki oraz eksponowali w sposób naj-
bardziej kuszący diabelskie wynalazki. Były to przedmioty i urządzenia, które 
służyły do popełniania wszelkiego rodzaju grzechów. Specjalnie dla siedmiu grze-
chów głównych prezentowany był luksusowy zestaw służący do uruchamiania 
pychy, skąpstwa, obżarstwa, gniewu, rozpusty, zazdrości oraz lenistwa. Razem z 
eksponatami przygotowano między innymi stosy katalogów i materiały wideo. 
Naturalnie zgromadzono też kuszące diablice. Ceny, ze specjalną zniżką, były  
dobrze widoczne, jak na każdych liczących się targach. Na wielkim i luksusowym 
stoisku znajdowało się miejsce tajemnicze. Na aksamitnej poduszeczce leżał ma-
ły, pozłacany klucz. Był to jedyny przedmiot, który zamiast zwykłej kartki z ceną 
miał tabliczkę z napisem: „Nie na sprzedaż”. Pewien zwiedzający, pokazując złotą 
kartę kredytową, chciał koniecznie dowiedzieć się, do czego ten klucz służy, i wy-
krzykiwał, że jest gotowy zapłacić za niego każdą cenę. Ponieważ nie ustępował, 
zawołano dyrektora. Po długim oczekiwaniu przyszedł Szatan, poprzedzony zapa-
chem siarki. Pełen fałszywej uprzejmości i grzeczności, oznajmił bardzo zaintere-
sowanemu klientowi, że ten klucz jest nadzwyczajny, wręcz bezcenny. Dodał, że 
bardzo mu na nim zależy, gdyż pozwala wejść do każdej duszy osoby świeckiej, 
duchownej, zakonnej, również do duszy biskupa czy kardynała. Bez względu na 
to, jaki jest stopień wiary i świętości oraz wiek danej osoby, ten cudowny klucz 
zawsze będzie pasował. Klient był bardzo natarczywy i w końcu Szatanowi,  
pomimo jego chytrości, nie udało się dotrzymać tajemnicy i wyznał półgłosem: 
Ten klucz to zniechęcenie! Osoba zniechęcona zadręcza, nienawidzi siebie i in-
nych, gdyż jest zraniona. Zniechęcenie jest przeciwieństwem wiary. „Jeśli Bóg  
z nami, któż przeciwko nam?”. 

 

Nauczanie o Duch Św. Zjednoczony z Duchem Świętym, Kościół - jak nikt inny - 
jest świadom tego, co w człowieku wewnętrzne, a zarazem najbardziej głębokie  
i istotne, bo duchowe i niezniszczalne. Tam właśnie zostaje zaszczepiony przez 
Ducha ów „korzeń nieśmiertelności”, z którego wyrasta nowe życie: życie czło-
wieka w Bogu. To życie, jako owoc zbawczego udzielania się Boga w Duchu 
Świętym, tylko pod Jego działaniem może rozwijać się i umacniać”. 

 

Sentencja: Andrzej Majewski - Człowiek, gdy ma wybór, wybiera zwykle dobro. 
Zło wybiera wtedy, gdy wydaje mu się, że nie ma wyboru.  

 

Kończą się wakacje, miesiące letnie. Jaki był czas wakacji ? Urlopu ? Jak wyko-
rzystałeś ten ważny, piękny czas ? Żyłeś swoim czasem i przygodami, czy żyłeś  
i obserwowałeś życie i przygody innych ludzi w świecie wirtualnym ? Twoje naj-
piękniejsze doświadczenie, wspomnienie z wakacji, urlopu ? Twoje najbardziej 
bolesne doświadczenie ? Twoje piękne Spotkanie z drugim człowiekiem ? Twoje 
Spotkanie o którym chcesz zapomnieć ?  Co w tym czasie uczyniłeś dla najbliż-
szych ?  

 

Dziś Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00, o 16:30 Nieszpory. Kolekta na cele parafii.  

Odpust w parafii Kielcza. 

—————————–———–——————–——–—————————— 

W środę Msza św. o 17:00. 

—————————–———–——————–——–—————————— 

W czwartek Uroczystość MB Częstochowskiej. Msze św. o 8:00 i 18:00. 

—————————–———–——————–——–—————————— 
W piątek Pielgrzymka na Górę św. Anny (szczegóły na 1 stronie gazetki). 

—————————–———–——————–——–—————————— 

W przyszłą niedzielę Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00. Nie będzie Nabożeństwa  
po południu, wieczorem powitanie pielgrzymów. Kolekta na cele parafii. 

—————————–———–——————–——–—————————— 

Sprzątanie kościoła: wiem, że są różne propozycje, uwagi ale wracamy do tradycyj-
nego naszego sprzątania, które dla danej rodziny nie jest za częste. Będziemy prosili 
4 osoby do sprzątania dwa razy w tygodniu kościoła oraz jeden raz salek i ubikacji.  

W tym tygodniu prośba do pań z ul. Tulipanowej: Teresa Pach, Krystyna Pach, Bar-
bara Bonk, Renata Bonk. 

—————————–———–——————–——–—————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Droga do nieba, książki „Camino”. 

—————————–———–——————–——–—————————— 

Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary.  

—————————–———–——————–——–—————————— 

Wśród bardzo licznych w Polsce sanktuariów Jasna Góra ma swoje pierwsze  
i uprzywilejowane miejsce. Tradycja głosi, że obraz został namalowany przez  
św. Łukasza Ewangelistę na desce stołu z domu Świętej Rodziny w Nazarecie.  
Wizerunek z Jerozolimy do Konstantynopola miał przewieźć cesarz Konstantyn. 
Służący w wojsku cesarskim książę ruski Lew zapragnął przenieść obraz na Ruś. 
Cesarz podarował mu wizerunek i od tego czasu obraz otaczany był na Rusi wielką 
czcią. Obraz rzeczywiście mógł dostać się na Ruś z Konstantynopola, gdyż w XI-
XIV w. pomiędzy Cesarstwem Bizantyjskim a Rusią trwał żywy kontakt. Nie jest 
również wykluczone, że obraz został zraniony strzałą w czasie bitwy. W czasie 
walk prowadzonych przez Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego na Rusi 
obraz ukryto w zamku w Bełzie. W roku 1382 znalazł go tam książę Władysław 
Opolczyk. Doznając wielu łask przez wstawiennictwo Matki Bożej, książę zabrał 
obraz i przywiózł do Częstochowy. Pierwotny obraz jasnogórski mógł pochodzić  
z VII w. Byłby to więc jeden z najstarszych na świecie wizerunków Matki Bożej. 
Analiza obrazu wykazuje duże podobieństwo do obrazów, jakie mnisi bazyliańscy 
malowali na Krecie. W tym wypadku obraz mógłby pochodzić z X w. Stąd mógł 
znaleźć się w Konstantynopolu. Księgi klasztoru częstochowskiego potwierdzają 
niezwykłe fakty, związane z cudownym obrazem. Zapisywano je skrzętnie w osob-
nej księdze łask. Najstarszy zachowany opis cudownego uzdrowienia pochodzi  
z roku 1402.  

  

Pięknej Błogosławionej niedzieli i całego tygodnia ! 


