
 

 

 

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 Stefa-
na, szwagra i ich synów 

 

Poniedziałek 13.09.  

18:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. opiekę, zdrowie, wst. NSM  
w int. Marii z ok. urodzin i imienin, o Boże bł.  w rodzinach dzieci i wnuczek  

19:00 Nabożeństwo Fatimskie 

 

Wtorek 14.09. Podwyższenie Krzyża św., święto 

18:00 Za ++ męża i ojca Józefa, rodziców Julię i Józefa, Martę i Jana, zięcia Bernarda, 
szwagrów Franciszka i Jana, pokr. z obu stron  

 

Środa 15.09. NMP Bolesnej, wsp. 

17:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. opiekę, zdrowie, wst. NSM  
w int. Grażyny i Daniela, o Boże bł. i zdrowie dla mamy i ojca oraz za ++ matkę 
Małgorzatę i ojca Lecha 

 

Czwartek 16.09.  

 17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

 18:00 Za ++ męża Jana Wodarczyk, matkę Florentynę Adamczyk, teściów Marię i Jerzego, 
szwagrów Jerzego i Józefa, ++ z rodzin Adamczyk, Kwas 

 

Piątek 17.09. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ matkę Hildegardę z ok. urodzin, jej męża Romana, rodziców, teściów, rodzeń-
stwo, z rodziny z obu stron  

 

Sobota 18.09. św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, święto 

  8:00 ……………………………. 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ syna Mateusza, ojców Henryka i Krzysztofa oraz pokr. 

 

Niedziela 19.09. XXV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Konrada  Ziaja - zam. od sąsiadów 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 O radość wieczną dla ++ mężów Jana Hornik i Józefa Fila, Różę Fila, rodziców,  
teściów, siostrę Małgorzatę i pokr. 

16:30 Nieszpory 

17:00 Za ++ brata Eryka w r. śmierci, rodziców Annę i Gintra, teściów Klarę i Hermana, 
pokr. z obu stron i dusze w czyśćcu 

od 12.09. do 19.09. 2021 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

33 (1443) 12.09.–19.09.2021 r. 

Stefan Wyszyński  

Urodził się 03.08. 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem. Od 1920 r. kształcił się w Wyższym Semi-

narium Duchownym we Włocławku. 03.08.1924 r. z rąk bp Wojciecha Owczarka przyjął 

święcenia kapłańskie. W latach 1925 – 1929 kontynuował naukę na Wydziale Prawa Kano-

nicznego, a także Wydziale Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych KUL. W 1929 r. 

uzyskał doktorat na podstawie rozprawy Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły. Rok 

później został profesorem prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium  

Duchownym we Włocławku. Po zakończeniu wojny powrócił do Włocławka, gdzie zaanga-

żował się w prace nad ponownym otwarciem seminarium. Jeszcze w 1945 r. został jego rek-

torem. W 1946 r. papież Pius XII mianował go biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. 

Sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze 12.05.1946 r., z rąk prymasa Augusta Hlonda. Jako 

dewizę przyjął hasło Soli Deo (Jedynemu Bogu). Dwa lata później, po śmierci kardynała 

Hlonda, został podniesiony do godności arcybiskupa metropolity warszawsko – gnieźnień-

skiego, prymasa Polski, a 12.01.1953 r. otrzymał kapelusz kardynalski (którego nie mógł 

odebrać osobiście, gdyż władze komunistyczne odmówiły mu wydania paszportu). 

14.02.1950 r. prymas Wyszyński, jako głowa polskiego Kościoła zawarł porozumienie  

z władzami PRL. W zamian za potępienie wciąż walczących oddziałów partyzanckich oraz 

uznanie nowej granicy zachodniej uzyskał zgodę na naukę religii w szkołach i działalność 

KUL. Ugoda trwała krótko. Już 25.09.1953 r. prymas został aresztowany. Do jesieni 1956 r. 

przebywał w kolejnych miejscach odosobnienia: Rywałdzie Królewskim (do 12.10.1953 r.), 

Stoczku Warmińskim (do 06.10.1954 r.), Prudniku Śląskim (do 26.10.1955 r.) oraz Komań-

czy (do 28.10.1956 r.). Podczas pobytu prymasa w Komańczy powstał tekst Jasnogórskich 

Ślubów Narodu Polskiego. Ponieważ kardynał Wyszyński wciąż był więziony, tekst ślubów 

odczytał bp Michał Klepacz 26.08.1956 r., w obecności blisko miliona pielgrzymów, przy-

byłych na Jasną Górę. Po odzyskaniu wolności prymas, w latach 1957 – 1966 prowadził 

Wielką Nowennę, która miała przygotować naród na obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. 

Nowenna zakończyła się 03.05.1966 r. Aktem Oddania Narodu Matce Bożej za wolność 

Kościoła w Polsce i na świecie. Kardynał Wyszyński był też jednym z inicjatorów słynnego 

orędzia biskupów polskich i biskupów niemieckich, co spotkało się z ostrą reakcją władz 

komunistycznych. Pozostawał aktywnym uczestnikiem obrad Soboru Watykańskiego  

II. Wobec napiętej sytuacji polityczno w naszym kraju prymas Wyszyński podejmował sta-

rania mające na celu łagodzenie konfliktów na linii rząd – opozycja. W latach 1980 – 1981 

pełnił rolę pośrednika w negocjacjach pomiędzy władzą, a Solidarnością. Zmarł 28.05.1981 

r. w Warszawie, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 prze-

żył jako kapłan. Trumna z jego ciałem spoczęła w podziemiach katedry św. Jana  

w Warszawie. 

 
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 

Na początku czerwca 1981 roku, niedługo po śmierci kardynała Stefana Wyszyń-
skiego Maria Okońska i Krystyna Szajer z Instytutu Prymasowskiego pojechały 
do Rzymu. Zostały zaproszone na obiad z Janem Pawłem II. Słyszałyście naszą 
rozmowę? – zapytał papież. Ojciec Święty pytał o rozmowę telefoniczną, którą 
odbył z Prymasem w niedzielę, 24 maja. Papież przebywał wtedy w Poliklinice 
Gemelli po zamachu na Placu Św. Piotra. Prymas powalony chorobą gasł w swo-
im domu na Miodowej.– Tak. No to słyszałyście, co mówił prymas, ale nie sły-
szałyście, co ja mówiłem. Właściwie powtarzałem jedną rzecz. Wolno, tak żeby 
na pewno do niego dotarło: „Całuję twoje ręce, całuję twoje najdroższe dłonie”. 
Już od Wielkiej Nocy czułem, jak ten mocarz odchodzi. A wiesz dlaczego mówi 
się, że to był prymas tysiąclecia? zapytał Marię Okońską, najbliższą współpra-
cowniczkę Prymasa i jego duchową córkę. Chyba dlatego, że rządził w tysiącle-
cie od chrztu Polski. Jan Paweł II pokręcił przecząco głową. To dlatego, że taki 
Prymas zdarza się raz na tysiąc lat. Ojciec Święty bardzo go kochał – Maria 
Okońska pomyślała, że to dobry moment, aby poruszyć temat, który bardzo ją 
nurtował. Tak, masz rację.– A czy myślisz, Ojcze, że on był święty?– Tak.– A nie 
mógłbyś go beatyfikować i kanonizować bez procesu? szybko przeszła do meri-
tum. – Marysiu, mam takie prawo, ale z niego nie skorzystam. A można wiedzieć 
dlaczego?– Bo by nas posądzili o nepotyzm.– Co to takiego?– Cóż, mniej ładnie 
nazywa się to kumoterstwem. Więc tego nie zrobię. 

 

Słowa Papieża o Kardynale Stefanie Wyszyńskim 

Czcigodny i umiłowany księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co my-
ślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża-Polaka, który dziś pełen bojaź-
ni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej 
wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej  
nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej 
Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane 
są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. 

 

Na wesoło 

* Kiedy czyta się „Zapiski więzienne” kard. Stefana Wyszyńskiego, uderza to, 
jak bardzo ich autor był wymagający wobec siebie. Widać jednak i drugą, bar-
dziej łobuzerską, stronę jego osobowości. W końcu nie bez powodu w liście do 
Stanisławy, swojej siostry, umieścił wiadomość dla drugiej z nich: „Jankę pociesz 
powiedz, że w naszej rodzinie już był jeden Stefan, z którym było wiele kłopotu”. 

* Ciepły aspekt osobowości prymasa Wyszyńskiego zachował się w dowcipie 
krążącym na KUL. Naprzeciwko wejścia do stołówki w gmachu głównym posta-
wiono tam pomnik przedstawiający słynne homagium, podczas którego Jan  
Paweł II nie pozwolił przed sobą klęknąć kardynałowi. Studenci stwierdzili, że 
tak naprawdę to moment, w którym prymas powstrzymuje papieża przed wej-
ściem do jadłodajni. I szepcze ostrzegawczo na ucho: „Karol, nie idź tam! Dziś 
znów mielone!”. 

 

Dziś Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Marii Czackiej.  

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. 

—————————–———–————–——–—————————— 

W poniedziałek Msza św. O 18:00. O godzinie 19:00 Nabożeństwo Fatimskie. 
Można do koszyczka przynosić intencje modlitewne. 

—————————–———–————–——–—————————— 

W środę Msza św. szkolna o 17:00. Pół godziny przed Mszą okazja do Spowie-
dzi św. 

—————————–———–————–——–—————————— 

W piątek o 18:45 spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas. Bardzo gorąco zapra-
szamy chętne nowe osoby do włączenia się do działania grupy Caritas. Przyjdź 
na Spotkanie - Zapraszamy! 

—————————–———–————–——–—————————— 

W sobotę od 8:30 do 9:30 można załatwiać sprawy kancelaryjne (zamawianie 
Intencji Mszalnych na 2021 rok). O 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

—————————–———–————–——–—————————— 

W przyszłą niedzielę kolekta diecezjalna (remontowa). Odbędzie się liczenie 
wiernych. Odpust w parafii  Żędowice. 

—————————–———–————–——–—————————— 

Sprzątanie kościoła w tym tygodniu prośba do pań z ul. Topolowej: Magdalena 
Nowakowska, Anna Szaton oraz z ul. Krzywej: Teresa Spałek, Barbara Ozi-
mek. 

—————————–———–————–——–—————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny (6zł), Droga do nieba, książki „Camino”. 

—————————–———–————–——–—————————— 

Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary.  

—————————–———–————–——–—————————— 

XXV Pielgrzymka Narodów w Maria Hilf , Zlate Hory będzie w sobotę 18.09. 

—————————–———–————–——–—————————— 

* 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 Roku Jakubowym. Mały zwiastun książki można przeczytać na stronie 
www. parafii w zakładce Portugalia 2023. 

* 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. 

* Opfergang: Można chodzić wokół ołtarza na ofiarę, jednak nie będzie wysta-
wianych darów na stoliku. 


