
 

 

 

Niedziela 05.09. XXIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + matkę Elżbietę Leja, ojca Pawła i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę, zdrowie, wst. NSM  
w int. rodziny Swoboda  

12:00 Za żyjących i ++ z rodzin Gajdecka i Kandora 

16:30 Nieszpory 

17:00 Za ++ ojca Alfonsa w r. śmierci, jego rodziców, rodzeństwo, teściów, mamę Cecylię, 
córkę Annę, teściów Jadwigę i Pawła, szwagra Henryka, swata Reinholda 

 

Poniedziałek 06.09.  

  7:00 Za ++ rodziców Rocha i Marię, Huberta i jego rodziców, Wilhelma i jego rodziców, 
brata Józefa, szwagra Stanisława, koleżankę Klarę 

 

Wtorek 07.09. 

18:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. opiekę, zdrowie, wst. MBNP  
w int. rodziny w 10 r. ślubu, o opiekę Aniołów Stróżów dla dzieci oraz za + ojca Piotra  

 

Środa 08.09. Narodzenie NMP, święto 

  8:00 W int. żyjących i ++ członków naszej Rodziny Różańcowej 

17:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. opiekę, zdrowie, wst. MBNP  
w int. Anny z ok. 80 r. urodzin 

 

Czwartek 09.09.  

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ męża i ojca Marcina w 16 r. śmierci, rodziców, teściów, braci Edwarda  
i Franciszka oraz pokr. 

 

Piątek 10.09. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błog. 
opiekę, zdrowie w rodzinie Renaty i Mariana  

 

Sobota 11.09.  

  8:00 Za ++ męża i ojca Konrada jego rodziców Ewę i Walentego, szwagra Józefa, rodziców 
Elżbietę, Mikołaja i pokr. 

14:00 Msza i ślub: Agata Chomiak i Maciej Ferenc; chrzest: Jeremi Ferenc 

18:00 Za ++ żonę Elżbietę, teściową, teścia i ojca 

 

Niedziela 12.09. XXIV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 W int. parafian - Msza na 100 lecie sióstr karmelitanek 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Adelajdę Świerc w 1 r. śmierci 

15:00 W int. żyjących i ++ mieszkańców Nowego Osiedla 

17:00 Za ++ męża i ojca Ewalda z ok. urodzin, syna Piotra, rodziców, teściów, brata Stefana, 
szwagra i ich synów 

od 05.09. do 12.09. 2021 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

32 (1442) 05.09.–12.09.2021 r. 

Różności 

41 Piesza Pielgrzymka na Górę św. Anny: Dziękuję bardzo wszystkim, którzy pod-
jęli trud pielgrzymowania (ok. 40 osób w piątek i w niedzielę). Za piękną atmosferę, 
modlitwę, skupienie, za tak żywe i liczne (prawie wszyscy) dzielenie się swoim sło-
wem i świadectwa. Za noszenie krzyża, tuby. Za prowadzenie śpiewu (niektórzy 
głos stracili). Bóg zapłać wszystkim, ale szczególnie dzieciom - Emilce, Julce, 
Paulince i Paulince, Adasiowi, Jasiowi, Tomkowi, Łukaszowi. W tym roku mieli-
śmy trzy sprawy na raz: Pielgrzymka, Nocna Droga i Ekstremalna Droga. Dobrze, 
że byli Ci, którzy znaleźli czas i włączyli się w modlitwę za całą naszą parafię 
przez przyjazd na Mszę św. do Domu Pielgrzyma, Obchody Kalwaryjskie, Róża-
niec i Adorację w naszej świątyni. … a dlaczego CIEBIE zabrakło ? 

Myśli z pielgrzymki: Każdy deszcz kiedyś się kończy. Każda burza kończy się 
szybciej. W deszczu lepsze są monety niż banknoty. Może bojący się burzy doda-
wać odwagi innemu bojącemu się. Nie bądź taki poważny i tak z życia swego nie 
wyjdziesz żywy. Pogoda jest za oknem, a nie w komórce. W odmawianej Komple-
cie jest Moc ... i inne, ale aby je poznać wybierz się na 42 Pielgrzymkę. 

Woda święcona: na razie nie będzie w kropielnicach, ale będzie naczynie z wodą 
świeconą przy obrazie Jezu Ufam Tobie. Zachęcam do zabierania wody do domów 
i tam przy drzwiach niech zawiśnie kropielnica, w której będziemy często maczali 
dłoń i robili znak krzyża św. 

Komunia św: jest udzielana do dłoni i ust. Można wracać do przyjmowania do ust, 
jednak podkreślam, proszę, apeluję, osoby przyjmujące do ust niech przystępują na 
końcu kolejki, czy to do kapłana czy szafarzy. 

Znak pokoju: przekazujemy przez skinienie głowy, jednak gdy obok jest ktoś  
z rodziny można podawać rękę. 

Opfergang: Można chodzić wokół  ołtarza na ofiarę, jednak nie będzie wystawia-
nych darów na stoliku. 

Język niemiecki: Msza św. będzie na razie w I piątki miesiąca o 7:00. Chyba, że 
ktoś życzy sobie jako dodatkową w tym języku. 

Bóg zapłać: za składane ofiary na cele parafii, na wymianę ogrzewania 
(zapewniam, że do sezonu grzewczego będzie działało nowe ogrzewanie). Bóg  
zapłać za  składane ofiary z racji utrzymania cmentarza (przypominam o uczciwym 
regulowaniu należności za stawiane pomniki i rezerwację grobów). Dziękuję za 
wakacyjną służbę  ministrantom i szafarzom (można zamawiać wizytę z Panem  
Jezusem do domów w każdą niedzielę po Mszy św. o 7:30). Dziękuję organistom za 
gorliwą służbę na Mszach św. w ich imieniu dziękuję za składane ofiary z racji ich 
posługi. Dziękuję wszystkim za sprzątanie kościoła. 

 
www.parafia-kolonowskie.pl 

tel: 77 4611167 

e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl 
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Msza św. Szkolna: będzie w każdą środę o 17:00. Zapraszamy dzieci przed-
szkolne i szkoły podstawowej. WRACAJMY ! 

Camino: w 2016 ukazały się dwie książki w tym temacie. Minęło trochę czasu. 
Przymierzałem się parę razy do napisania, ale jakoś nie szło. Ale tym razem 
„idzie”. Powstaje nowa książka. Mam nadzieję, że pojawi się jeszcze w tym Ro-
ku Jakubowym, może do Bożego Narodzenia (proszę trzymać kciuki za pisa-
nie). Mały zwiastun książki można przeczytać na stronie www. parafii w za-
kładce Portugalia 2023. 
Medzugorie: spotkanie osób wyjeżdżających na pielgrzymkę we wtorek 07.09.  

o godzinie 18:45 w salce. Przynosimy brakująca kwotę 200 euro.  

Sentencja: Słowa ks. Marka Dziewieckiego, które może są odpowiedzią na py-
tanie dlaczego mniej ludzi w kościele ? dlaczego młodych ubywa ? Co się dzie-
je ? 
Pierwszym powodem trudności młodzieży w kontakcie z Bogiem nie jest ani 
zły przykład rodziców, ani kryzys kapłanów, ani kryzys Kościoła, tylko to, że 
Bóg pragnie naszego szczęścia. Wiem, że to brzmi paradoksalnie, lecz po wielu  
latach pracy z młodzieżą widzę, że Boża propozycja szczęścia jest dla młodych 
ludzi trudna do przyjęcia, gdyż Bóg proponuje nam szczęście prawdziwe –  

w oparciu o miłość, odpowiedzialność, wierność w małżeństwie i rodzinie albo 
w innym powołaniu. Młodzi ludzie i nie tylko młodzi, bardzo chcą być szczęśli-
wi, tyle że Bóg pokazuje prawdziwe drogi do szczęścia, a oni chcą iść na skróty. 
Bóg mówi: „Jeśli chcesz być szczęśliwy, to chroń swoją wolność, nawracaj się, 
przyjmuj miłość, kochaj, stawiaj wymagania sobie i tym, którzy chcą być blisko 
ciebie”. Tymczasem ten świat, a także nasze własne myśli i pragnienia mówią: 
„To mnie nie interesuje, bo ja chcę być szczęśliwy natychmiast i bez wysiłku! 
Jak syn marnotrawny mogę wziąć od rodziców pieniądze. Od Boga mogę wziąć 
błogosławieństwo i zdrowie, a wtedy pójdę daleko i od rodziców, i od Boga.  
Będę żył na luzie i będę szczęśliwy bez stawiania sobie wymagań” 
Tendencje do pójścia na skróty były zawsze, ale teraz jakby się wzmagają. Dla-
czego? 

Marzenia o łatwym szczęściu obecnie się nasilają, gdyż wielu młodych ludzi 
doświadcza za mało miłości w domu rodzinnym. Za mało widzą miłości między 
mamą a tatą. Za mało sami doświadczają miłości – w domu i poza domem. Sko-
ro dorośli mówią, że Bóg jest miłością, a sami nie kochają, to jak dorastający 
człowiek może się zachwycić Bogiem i odkryć, że to Bóg podpowiada najlep-
szą drogą  życia? 

Pobożność  rodziców nie wystarcza? 

Rodzice przyprowadzają dzieci do Boga nie wtedy, gdy o Bogu mówią, lecz 
wtedy, gdy tak mocno kochają, że syn czy córka są pewni ich miłości, są wzru-
szeni, wdzięczni i czują się bezpieczni. Rodzice stają się świadkami Boga wte-
dy, gdy mogą powiedzieć: „Kochamy ciebie czule i cierpliwie dlatego, że mamy 
więź z Bogiem. To Bóg uczy nas tak kochać. Nam zabrakłoby mądrości i siły”. 
Tam, gdzie jest dużo doświadczenia miłości, młodzi ludzie są przy Kościele, są 
w grupach formacyjnych, idą drogą wolności i radości.  

 

Dziś kolekta na cele diecezji i seminarium oraz jako pomoc dla Afganistanu.  

Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00. Nieszpory o 16:30. 

————————–———–——–——————–——–—————————— 

W poniedziałek Msza św. o 7:00. 

————————–———–——–——————–——–—————————— 

We wtorek po Mszy spotkanie osób wyjeżdżających do Medzugorie. 

————————–———–——–——————–——–—————————— 

W środę Narodzenie NMP. Msze św. o 8:00 (nauka dla Róż Różańcowych, zapraszamy 
do tej wspólnoty nowych członków.) i 17:00 (szkolna), będzie błogosławieństwo 
uczniów I klasy, tornistrów i przyborów. Pół godziny przed Mszami okazja do Spowiedzi 
św. 

————————–———–——–——————–——–—————————— 

W piątek o 17:00 spotkanie kandydatów do Bierzmowania (klasa VIII i I średnia).  
O 18:45 spotkanie rodziców dzieci I komunijnych (zapraszam tatę i mamę). 

————————–———–——–——————–——–—————————— 

W sobotę o 9:00 spotkanie ministrantów oraz tych, którzy chcą zostać ministrantami.  
O 10:00 w salce klasztoru Spotkanie Marianek oraz dziewczyn, które chcą zostać Ma-
riankami. O 19:00 spotkanie szafarzy Komunii św. 

————————–———–——–——————–——–—————————— 

W przyszłą niedzielę Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego. W naszej parafii przed 
każdą Mszą św. dzień z założycielką sióstr karmelitanek (prezentacja).  O 15:00 Msza 
św. przy krzyżu na Nowym Osiedlu. Nie będzie Nabożeństwa po południu. Kolekta na 
opał na zimę do obiektów parafii. 

————————–———–——–——————–——–—————————— 

Sprzątanie kościoła: wiem, że są różne propozycje, uwagi ale wracamy do tradycyjnego 
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 tygo-
dniu prośba do pań z ul. Tulipanowej: Jadwiga Oblong, Katarzyna Wacławczyk, Lucyna 
Sawczuk oraz  z ul. Topolowej: Katarzyna Spałek. 

————————–———–——–——————–——–—————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny (6zł), Gość Extra o kard. Stefanie Wyszyńskim (10zł.), 
Droga do nieba, książki „Camino”. Polecam lekturę Gościa ale i innej prasy katolickiej. 
Sięgajmy również w internecie po wartościowe treści. Sam służę wszystkim czasem, roz-
mową i pomocą. 

————————–———–——–——————–——–—————————— 

Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary. Za trwanie przy parafii i Kościele przez 
zaangażowanie, poświęcenie czasu i chęci w czymś więcej niż tylko niedzielna Euchary-
stia. Za wsparcie słowem i modlitwą. Za wykonywane prace, których nie widać o których 
wielu nawet nie domyśla się, że trzeba to zrobić a które są tak potrzebne i służą nam 
wszystkim. 

————————–———–——–——————–——–—————————— 

- Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas odbędzie się w piątek 17.09. o godzinie 18:45. 
Bardzo gorąco zapraszamy chętne nowe osoby do włączenia się do działania grupy Cari-
tas. Przyjdź na Spotkanie - Zapraszamy! 

- XXV Pielgrzymka Narodów w Maria Hilf , Zlate Hory będzie w sobotę 18.09. początek 
o 9:30. 

 


