
 

 

 

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 

 

Poniedziałek 20.09.  

11:00 ślub Nathalie Dudek i Lasse Lindahl 

13:00 Msza i ślub Agata Kotowicz i Marek Jezierski 

18:00 Za ++ ciocię Marię, wujka Jacka ich rodziców i rodzeństwo 

 

Wtorek 21.09. św. Mateusza, apostoła i ewangelisty, święto 

18:00 Za ++ rodziców Smieskoł 

 

Środa 22.09. 

17:00 O radość wieczną dla ++ rodziców Marię i Antoniego, teściów Marię i Ignacego, męża Józefa, 
siostrę Hildegardę, szwagrów Johana i Horsta, szwagierkę Annę, dziadków i ++ z rodziny 

 

Czwartek 23.09. św. o. Pio, prezbitera, wsp. 

12:00 Msza i ślub Violetta Kasprzyk i Adam Koj 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. opiekę, zdrowie, wst. NSM  
dla Heinza z ok. 80 r. urodzin 

 

Piątek 24.09. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ rodziców Martę i Emanuela, ich rodziców, rodzeństwo z obu stron, rodziców Gertrudę  
i Waltra, siostry Gizelę i Klarę, szwagra Rudolfa, siostrzeńca Ryszarda, siostrzenicę Dorotę 
jej męża, kuzyna Wiktora i pokr. 

 

Sobota 25.09. bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera, wsp. 

  8:00 Przez wst. NSM, św. Judy, św. o. Pio z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. 
łaski i zdrowie w int. rodziny Brygidy i Herberta Pawlik, o Boże bł. i zdrowie w rodzinie syna  

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. dary Ducha św. opiekę, zdrowie, wst. 
MBNP w rodziny i w rodzinach dzieci 

 

Niedziela 26.09. XXVI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża, ojca, dziadka Józefa, rodziców, teściów, 2 braci, 3 bratowe, 6 szwagrów, ++  

 z pokr. Hornik i Skrzypczyk 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Dożynki 

16:30 Nieszpory 

17:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. opiekę, zdrowie, wst. MBNP  
dla Iwony i Andrzeja z ok. 30 r. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie 

od 19.09. do 26.09. 2021 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

34 (1444) 19.09.–26.09.2021 r. 

Refleksja 

Po zejściu z Góry Przemienienia Jezus obrał jasny kierunek. Od tej pory zmierza ku 

Jerozolimie, a jednocześnie ku wypełnieniu swej misji: męce i zmartwychwstaniu. 

Wydarzenia na tej drodze dotykają tajemnicy Jezusa i Jego Krzyża. Choć Pan stara 

się przygotować swoich uczniów na to wydarzenie, nie na wiele się to zdaje. Ucz-

niowie nie tylko nie rozumieją, ale nawet boją się pytać. Toczą za to wewnętrzne 

dyskusje, dociekając, który z nich jest większy. Może ten, który jest starszy? Może 

ten, który został pierwszy powołany? Albo ten, który jest bardziej wygadany? My 

także, świadomie lub nieświadomie, ustalamy jakąś hierarchię. W każdej grupie są 

ci, którzy nadają ton, których głos jest decydujący, których inni naśladują. Nasze 

oczy najczęściej są skierowane właśnie na nich. Pół biedy, gdy są to ludzie godni 

podziwu. Apostołowie, zajmując się sobą, stracili jednak z oczu Jezusa, jedynego 

Mistrza. Szukali największego według własnych kryteriów, wśród siebie. Nauczy-

ciela o nic nie pytali, mimo że szedł obok nich. Pan sam zadaje im więc pytanie  

i choć żaden z Dwunastu nie odpowiada, Mistrz wie, o co się spierali. Pokazuje im 

swoją drogę do wielkości: szukać najmniejszego i przyjąć go. I żeby zobrazować 

słowa, obejmuje ramionami dziecko. Kto przyjmie najmniejszego, przyjmuje Jezu-

sa. Bóg utożsamia się z najmniejszymi. Jezus kieruje wzrok rozgorączkowanych 

uczniów na siebie i swoje zachowanie. Jakby wołał: Ścigacie się o niewłaściwą 

rzecz! Biegniecie nie w tę stronę! I, jak to często bywa, zostawia ich i nas z otwar-

tymi pytaniami. Kto jest wśród nas najmniejszy? Nie chodzi przecież tylko  

o wzrost. Czy najmniejszy to ten, kto jest słaby? Nieporadny? Niedostrzeżony? Bo 

niekoniecznie to ten, kto najgłośniej woła o pomoc. A może najmniejszy jest ten, 

kto nie żyje jak Jezus, kto nie chce być najmniejszy i nie chce być sługą? Czyżby 

najmniejszy, którego trzeba szukać, to grzesznik? Wreszcie, co to znaczy przyjąć 

osobę? Obejmowanie ramionami musi być znakiem czegoś więcej. Czy to znaczy, 

że mamy dać małemu poczucie bezpieczeństwa? Po to, żeby i on stał się taki jak 

my, jaki jest nasz Nauczyciel: szukający najmniejszych i sługa wszystkich. 

 

Sentencja: dwie smutne - Polska jest jednym z krajów którym na śmietniki trafia      

najwięcej żywności. Co roku marnujemy 5 milionów ton żywności. 

- Statystyczny Polak spędza w ciągu dnia 4 godziny i 25 minut czasu przed telewi-

zorem. 

 
www.parafia-kolonowskie.pl 

tel: 77 4611167 
e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl 

konto: BS o. Kolonowskie 
28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 
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Prymas Polski Stefan Kardynała Wyszyński w 1967 roku w liście pasterskim na 
Wielki Post ogłosił program Społecznej Krucjaty Miłości. Jest to program odno-
wy życia codziennego, to zaproszenie do oddziaływania miłością w rodzinie,  
w domu, w pracy, wśród przyjaciół, na wakacjach, wszędzie. Tak, aby zacząć 
przemieniać świat od siebie, od najbliższego otoczenia. Prymas mówił, że „Czas 
to miłość! Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości”. Pozostaje nam 
tylko zacząć już dziś żyć tym programem: ABC Społecznej Krucjaty Miłości 

− Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na dru-
giego człowieka, twoją siostrę i twojego brata 

− Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w naj-
gorszym znaleźć coś dobrego 

− Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzyw-
dę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi 

− Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. 
Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć. 

− Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierw-
szy wyciągnij rękę do zgody 

− Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pra-
gnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale 
co Ty jesteś winien innym 

− Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, 
sercem 

− Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz 
z pracy drugich 

− Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. 
Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie 

− Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół 

− Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca 
 

Opowiadanie: Mułła siedział w sklepie z herbatą, gdy przyszedł sąsiad, by z nim 
porozmawiać. Mułła, przygotowuję się do ożenku – powiedział – Jestem tym bar-
dzo podekscytowany. Czy ty nigdy nie myślałeś o tym, by się ożenić? Mułła od-
rzekł: Tak, myślałem o tym. Kiedy byłem młody, bardzo chciałem to zrobić. 
Chciałem znaleźć doskonałą żonę. Zacząłem podróżować, by ją znaleźć. Udałem 
się do Damaszku, tam znalazłem piękną kobietę, pełną wdzięku, uprzejmą i udu-
chowioną, ale nie znała spraw świata. Udałem się więc w dalszą podróż, do 
Isphahanu. Tam znalazłem kobietę zarówno uduchowioną, jak i światową, piękną 
pod wieloma względami, ale nie mogliśmy się porozumieć. W końcu udałem się 
do Kairu i po długich poszukiwaniach znalazłem ją. Była głębokiego ducha, pięk-
na pod każdym względem, umiała zarówno znaleźć się w świecie, jak i żyć tym, 
co przekracza ludzki wymiar. Wiedziałem, że znalazłem doskonałą żonę. Na  
koniec przyjaciel zadał mu kolejne pytanie: Mułła powiedz, dlaczego jej nie  
poślubiłeś?. Och – odrzekł ten kiwając głową – również ona szukała idealnego 
męża. 

 

Dziś kolekta diecezjalna (remontowa). Odbędzie się liczenie wiernych.  

Odpust w parafii  Żędowice. 

————————–——–———–————–——–—————————— 

W poniedziałek wyjazd na pielgrzymkę do Medzugorie. Rozpoczęcie Mszą św.  
o 18:00. Zabieramy z sobą intencje parafii i parafian. W środę będzie w Medzugorie 
odprawiana Msza św. w intencji całej naszej parafii. 

————————–——–———–————–——–—————————— 

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

————————–——–———–————–——–—————————— 

W czwartek przez cały dzień można przynosić do kościoła dary (warzywa, owoce) na 
udekorowanie świątyni na Dożynki. 

————————–——–———–————–——–—————————— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

————————–——–———–————–——–—————————— 

W przyszłą niedzielę o 10:00 Msza św. Dożynkowa - dziękczynienie Bogu za 
wszystkie łaski, szczególnie za dar chleba powszedniego i eucharystycznego. Kolekta 
na cele parafii. Po Mszy św. o 10:00 w kościele nauka przed chrzcielna. 

————————–——–———–————–——–—————————— 

Sprzątanie kościoła: w tym tygodniu prośba do pań z ul. Krzywej: Izabela Niedziela, 
Ewa Wałaszek, Gizela Brolik, Joanna Muszkiet. 

————————–——–———–————–——–—————————— 

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

————————–——–———–————–——–—————————— 

Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary.  

————————–——–———–————–——–—————————— 

Camino: w 2016 ukazały się dwie książki w tym temacie. Minęło trochę czasu. Przy-
mierzałem się parę razy do napisania, ale jakoś nie szło. 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. 

————————–——–———–————–——–—————————— 

Nauczanie papieskie o Eucharystii 

 Modlitwa liturgiczna, jako nabożeństwo publiczne świętej Oblubienicy Jezusa 
Chrystusa, przewyższa godnością modlitwy prywatne. Ta wyższość jednak nie 
oznacza bynajmniej, by publiczna i prywatna służba Boża miały się ze sobą nie 
zgadzać, albo sobie przeczyć. Obydwie przecież ożywia jeden i ten sam duch, oby-
dwie się zlewają i zbiegają według tych słów „wszystko i we wszystkim Chrystus” 
i do jednego zmierzają celu „ażeby Chrystus w nas był ukształtowany. 

 W życiu duchowym nie może być żadnej rozbieżności czy sprzeczności między 
Bożym działaniem, które w duszę wlewa łaskę dla uwiecznienia naszego Odkupie-
nia, a prawowitym współdziałaniem człowieka, które nie powinno udaremniać daru 
Bożego, jak również między skutecznością zewnętrznych obrzędów sakramental-
nych, rodzącą się „ex opere operato”, a pełną zasług czynnością tych, którzy ich 
udzielają lub otrzymują, a którą nazywamy „opus operantis”. 


