
 

 

 

Niedziela 03.10. XXVII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Reginę Kosytorz w r. śmierci, ojca Teodora i Wiktora, siostrzeńca Pawła 
Bronek, siostrę Marię Rogera, Beatę Leja, Albinę Steinert, Cecylię Niestrój i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ męża i ojca Wiktora w 2 r. śmierci, jego rodziców, braci, pokr. z obu stron 

16:15 Różaniec 

17:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Eryka, syna Pawła, rodziców, teściów, zięcia Waldemara 
pokr. z obu stron 

 

Poniedziałek 04.10. św. Franciszka z Asyżu, wsp. 

17:15 Różaniec 

18:00 Za ++ matkę Jadwigę Bonk z ok. urodzin, ojca Jerzego, rodziców Martę, Izydora Drzy-
mała, teściów Balbinę, Franciszka Bonk, ++ z rodzin Bonk, Drzymała i pokr. 

 

Wtorek 05.10. św. Faustyny Kowalskiej, wsp. 

17:15 Różaniec 

18:00 Za + Adelę Wałach (z domu Mańczyk) - zam. od sąsiadów 

 

Środa 06.10.  

17:00 Za ++ rodziców Julię i Józefa ich rodziców, rodzeństwo, szwagra Józefa, zięcia Bernarda 
i pokr. 

 Różaniec 

 

Czwartek 07.10. NMP Różańcowej, wsp. 

17:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:15 Różaniec 

18:00 Za żyjących i ++ członków Róż Różańcowych 

 

Piątek 08.10. 

17:15 Różaniec 

18:00 Za + Marię Golec w miesiąc po śmierci 

 

Sobota 09.10. 

  8:00 Za ++ rodziców, teściów, siostrę Anastazję, szwagierkę Urszulę, matkę chrzestną Marię  
i pokr. z obu stron 

17:15 Różaniec 

18:00 Za ++ męża Józefa, syna Zygfryda, rodziców, teściów, siostrę, bratowe, 6 braci, 3 szwa-
grów, ich synów, pokr. i dusze w czyśćcu 

 

Niedziela 10.10. XXVIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ Pawła Zuber, Helenę Krupka, Hildegardę Szydłowską - zam. od Róż Różańco-
wych 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Rocznica I Komunii św. 

16:15 Różaniec 

17:00 Za ++ brata Joachima w 2 r. śmierci i z ok. urodzin, , siostrę, brata, teściów i pokr. 

od 03.10. do 10.10. 2021 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

36 (1446) 03.10.–10.10.2021 r. 

Zaproszenie: w czasie pandemii, dla naszego zdrowia psychicznego, ważna jest 
rozmowa i jednak Spotkania. W duszpasterstwie akcentuje się natomiast pracę  
z małymi grupami. Dlatego propozycja wyjazdu do Zakopanego. Termin: wyjazd  
w piątek 15.10. o godzinie 15:00, powrót w niedzielę 17.10. wieczorem. Może  
jechać osoba indywidualnie, rodzina, para, małżeństwo. W programie pobytu są: 
spacery (lekkie, nie intensywne), Msza św. konferencja, gry, zabawa, rozmowy. 
Gdyby ktoś się zdecydował to prośba o informację, pisząc sms lub na whatsapp 
(numer 539824936) do poniedziałku 04.10. do godziny 22:00 (aby ewentualnie  
zamówić noclegi). O szczegółach poinformuję gdy będą chętni (koszt ok. 200 zł).  

 

Refleksja 

Jezus odpowiada na pytanie-pułapkę: „Czy wolno mężowi oddalić żonę?”, próbując 
zmusić swoich przeciwników, a później także uczniów, do zastanowienia się nad 
małżeństwem, takim jakie powstało w zamyśle Boga. Czy Jezusowi chodzi jedynie 
o zachęcenie nas do wysiłku zrozumienia, do religijnego dokształcenia? Problem 
moralny może być także tematem naszej modlitwy, jeśli za Jezusem staramy uwol-
nić się z czysto prawnego punktu widzenia (na co pozwala prawo?), próbując  
dotrzeć do głębokiego sensu rzeczywistości ludzkiej. To typowo ewangeliczne  
poszukiwanie sensu prowadzi nas do modlitwy w dwojaki sposób. Przede wszyst-
kim, dzięki Jezusowi możemy zrozumieć i kontemplować Boży zamysł; a następnie 
możemy prosić, abyśmy mieli siłę być wierni temu zamysłowi. Uwalniając nas  
z formalizmu, Jezus wcale nie ma zamiaru pozwolić nam pójść na łatwiznę! Co 
takiego pokazuje nam dzisiaj Jezus? Małżeństwo, jako Boże dzieło stworzenia: „Na 
początku”. Ludzie stale będą na ten temat prowadzić rozmaite rozważania i tworzyć 
prawa w zależności od ewolucji obyczajów, ale Ewangelia zawsze sprowadzać nas 
będzie do tego, co Bóg zamierzył: małżeństwo oparte na różnicy płci oraz na trwa-
łości. „Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego 
opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym 
ciałem. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”. To proste i moc-
ne. Trzeba zawsze na tym się opierać, żeby jasno widzieć sprawę homoseksuali-
zmu, poligamii, rozwodu i niewierności. Przeciwko rozmaitym koncepcjom (nawet 
tak czcigodnym, jak pewna poligamia afrykańska), przeciwko buntom i kpinom, 
najlepiej jest powracać zawsze do tej skały: „Na początku”. Niezależnie od kultury, 
niezależnie od tego, ku jakim „ułatwieniom” dryfują nasze wyobrażenia o małżeń-
stwie (podanie w wątpliwość wierności i trwałości małżeństwa) i niezależnie od 
naszej wyrozumiałości wobec nieudanych małżeństw, Jezus chce, aby trzymany był 
kurs na ideał: mężczyzna i kobieta, którzy kochają się na dobre i na złe, teraz i na 
wieczność. 

 
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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Sentencja: ks. Józef Tischner - Wierność jest przede wszystkim aktem  
nadziei, a nie pamięci. 

Camino: W 2016 ukazały się dwie książki na ten temat. Powstaje nowa 
książka - tytuł roboczy to „Camino-Spotkanie jest najważniejsze”. Mam  
nadzieję, że pojawi się jeszcze w Roku Jakubowym 2021. Mały zwiastun 
książki można przeczytać na stronie www. parafii w zakładce: Portugalia 
2023. 

Opowiadanie: Tobiasz był dzieckiem milczącym, ale pogodnym. Chodził do 
czwartej klasy szkoły podstawowej. Mieszkał z rodzicami i rodzeństwem kil-
ka kilometrów od morza, w domku na skraju miejscowości położonej na 
wzgórzu z drzewkami oliwnymi. W ostatnim dniu nauki przed świętami  
Bożego Narodzenia wszystkie dzieci z jego klasy prześcigały się w wymyśla-
niu prezentów dla swojej wychowawczyni, zawsze bardzo uprzejmej i sym-
patycznej pani Marty. Na biurku leżał stos kolorowych paczuszek. Nauczy-
cielka spojrzała na najmniejszą z nich, z bilecikiem wykaligrafowanym ład-
nym pismem Tobiasza: „Dla mojej Wychowawczyni”. Pani Marta dziękowa-
ła każdemu dziecku z osobna. Gdy doszła do prezentu od Tobiasza, otworzy-
ła paczuszkę i zobaczyła śliczną muszelkę. Tak pięknej jeszcze nie widziała – 
muszelka była niczym fantazyjny haft, wykonany z tęczowej perłowej masy. 
Skąd wziąłeś tę muszelkę, Tobiaszu? – spytała Znalazłem ją pod wielkim kli-
fem – odpowiedział chłopiec Wielki klif znajdował się daleko i trzeba było 
do niego iść wąską groblą. Wędrówka była długa i uciążliwa, ale jedynie tam 
można było znaleźć piękne muszle, takie ja ta Tobiasza. Dziękuję, Tobiaszu. 
Zawszę będę miała przy sobie ten wspaniały podarunek. Będzie mi przypo-
minać twoją dobroć. Ale czy naprawdę tak długa i trudna droga po prezent 
dla mnie była konieczna? Tobiasz uśmiechnął się i powiedział: Ta długa  
i trudna droga jest częścią daru. Nie ofiaruje się przedmiotu. Ofiaruje się 
część swej miłości. Jedynym prawdziwym darem jest cząstka samego siebie. 

Na wesoło: W Nowym Jorku starszy pan wrzuca monetę na tacę młodziutkiej 
dziewczyny z Armii Zbawienia, zbierającej na cele dobroczynne. Potem  
zadaje pytanie: Przepraszam, co pani zrobi z tą monetą? Ja zbieram na dobre 
cele dla Pana Boga. A ile pani ma lat? – pyta staruszek. Dziewiętnaście.  
Widzi pani, ja myślałem, że zbiera pani dla ludzi. Jeśli dla Boga, to ja mam 
już osiemdziesiąt cztery lata i myślę, że pierwszy zobaczę Boga i nie fatygu-
jąc pani, wręczę mu tę monetę – To mówiąc, wycofuje swą monetę. 

Liczenie wiernych w naszej parafii: w Mszach św. uczestniczyło 658 osób 
(398 kobiet; 260 mężczyzn). Komunię św. przyjęło 431 osób (281 kobiet; 150 
mężczyzn). 

Dziękuję za pielgrzymowanie do Medzugorie, skupienie, modlitwę, dyscypli-
nę, atmosferę. Wielu pielgrzymów powiedziało, na wspólnym spotkaniu lub 
indywidualnie, swoje świadectwo, przeżycia. Prośba o napisanie swojego 
tekstu, odczucia, przeżyć, świadectwo (mailem lub na kartce) o naszym piel-
grzymowaniu (temat dowolny). 

 

Nabożeństwa Różańcowe od poniedziałku do soboty o 17:15, w niedzielę o 16:15. 

 

Dziś kolekta na cele diecezji i seminarium. O 16:15 Różaniec. 
———————————–———–————–——–—————————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Podczas Mszy św. kandydaci do I Komunii otrzyma-
ją Różaniec (zapraszamy również rodziców dzieci). Od 16:00 Sakrament Pokuty dla dzie-
ci, które w niedzielę będą obchodziły Rocznicę I Komunii św. 

———————————–———–————–——–—————————— 

W czwartek będzie można zapisywać w kancelarii Intencje Mszalne na 2022 rok oraz 
załatwiać inne sprawy kancelaryjne: Godziny zapisywania: 8:00 - 9:30; 16:00 - 17:15; 
18:30 - 19:30. 

———————————–———–————–——–—————————— 

W piątek o 16:00 próba przed Rocznicą I Komunii św. Od 17:15 okazja do Sakramentu 
Pokuty. O 18:45 w salce spotkanie rodziców dzieci I komunijnych (lub w czwartek 
14.10). 

———————————–———–————–——–—————————— 
W sobotę wyjazd Marianek na Górę św. Anny. Od 7:30 okazja do Sakramentu Pokuty. 

———————————–———–————–——–—————————— 

W przyszłą niedzielę o 10:00 Rocznica I Komunii św. Kolekta na cele parafii. XXI Dzień 
Papieski „Nie lękajcie się”. Przed kościołem będzie zbiórka do puszek, przeznaczona na 
stypendia dla młodych. 

———————————–———–————–——–—————————— 

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu - Bóg zapłać.  
W tym tygodniu prośba do pań z ul. Krzywej: Barbara Laski oraz z ul. Prostej: Gizela 
Nocoń, Katarzyna Wodniok, Dorota Jędrzejewska. 

———————————–———–————–——–—————————— 

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

———————————–———–————–——–—————————— 
Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary. Za przyniesione dary na dekorację świą-
tyni dożynkową, za tak liczny udział dzieci w różnych strojach , za dekorację świątyni.  

———————————–———–————–——–—————————— 

Spotkania różne: 

- 09.10. godz. 9:00 w Krakowie Łagiewnikach Apostolat Margaretka 

- 16.10. godz. 10:00 na Górze św. Anny Żywy Różaniec 
- 23.10. godz. 10:00 w Głębinowie Spotkanie dla chórów 

———————————–———–————–——–—————————— 

Plan spotkań - rodzice i dzieci I komunijne: 

- 27.10. środa na Mszy św. książeczek „Droga do nieba” 

- 19.11. piątek godz. 18:00 Msza św. dla dzieci i rodziców 

- 24.11. środa godz. 16:00 spotkanie dzieci 
———————————–———–————–——–—————————— 

Plan spotkań kandydatów do Bierzmowania: 

- 14.10. czwartek godz. 16:00 spotkanie kandydatów z VIII klasy 

- 29.10. piątek godz. 19:00 Różaniec dla kandydatów z klasy I śr. i VIII 

- 10.11. środa godz. 18:30 Msza św. dla kandydatów i rodziców klasa I śr. i VIII 


