
 

 

 

Niedziela 10.10. XXVIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

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

  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, rodziców, siostrę, brata, teściów i pokr. 
 

Poniedziałek 11.10. św. Jana XXIII papieża, wsp. 

17:15 Różaniec 

18:00 Za ++ ojca Józefa, brata Zygfryda, teściów Marię i Franciszka, szwagierki Jadwigę i Bernad-
etę, szwagrów Henryka i Zygfryda, Stefana, Romana, pokr. i dusze w czyśćcu 

 

Wtorek 12.10. 

17:15 Różaniec 

18:00 W int. parafii i polecanych intencji 

 

Środa 13.10.  

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. MBNP opiekę i zdrowie dla męża 
z ok. 70 r. urodzin 

19:00 Nabożeństwo Fatimskie 

 

Czwartek 14.10. 

17:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:15 Różaniec 

18:00 Za ++ rodziców Johannę i Kleofasa, Paulinę i Johanna, siostrę Irmgardę, braci Georga,  
Waltra, Helmuta, bratowe Barbarę i Helenę, szwagrów Ernesta i Józefa oraz pokr.  

 

Piątek 15.10. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora, wsp. 

17:15 Różaniec 

18:00 Za ++ matkę Elżbietę Kandora w r. śmierci, ojca Pawła, rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga, 
siostrę Elżbietę, szwagra Rajmunda, swatów Bernarda i Eugeniusza, Lydię Bekierz, dziad-
ków z obu stron. 

 

Sobota 16.10.św. Jadwigi Śląskiej, wsp. 

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

14:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. MBNP opiekę i zdrowie dla Jadwi-
gi Skopek z ok. 85 r. urodzin oraz o Boże bł. w całej rodzinie 

17:15 Różaniec 

18:00 O Boże bł. opiekę Aniołów Stróżów, zdrowie dla wnuka Milana o Boże bł. dla rodziców 

 

Niedziela 17.10. XXIX zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ ojca Pawła Leja w r. śmierci, matkę Elżbietę 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00  Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. MBNP opiekę i zdrowie dla Ade-
lajdy z ok. 80 r. urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny 

16:15 Różaniec 

17:00 Za + Krzysztofa Muc - zam. od sąsiadów 

od 10.10. do 17.10. 2021 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

37 (1447) 10.10.–17.10.2021 r. 

Nasz Parafialny cmentarz  
W każdej miejscowości Cmentarz jest miejscem szczególnym. Łączy ziemię  
z niebem. Łączy wszystkich żyjących, wierzących i nie wierzących, praktykują-
cych i stojących z dala od Kościoła. Świadczy o żyjących, w danym czasie. Każ-
dy jest odpowiedzialny za porządek i czystość. Cmentarz jest Naszym wspólnym 
dobrem i wartością. Nie jest tylko sprawą parafii lub kilku osób o niego dbaja-
cych. O czystość i porządek między grobami i przy grobach dbają opiekujący się 
danym grobem. Śmieci wrzucamy tylko do pojemników (proszę, aby widząc  
kogoś wrzucającego śmieci, które nie są z cmentarza, upomnieć go natychmiast, 
przyjście po czasie do mnie, nic już nie daje). Proszę o wrzucanie śmieci do 
wszystkich pojemników równomiernie, nie tylko do najbliższego przy bramie. 
Przy postawieniu nowego pomnika, opiekujący się grobem, są odpowiedzialni do 
wywozu starych części pomnika.  Gospodarzem naszego cmentarza jest pan  
Roman Sottopietra (tel.77 4611256, 502514961). Z Nim ustalamy miejsce  
pochówku, opłatę za wykopanie grobu, likwidację pomnika.  

Utrzymanie cmentarza związane jest z kosztami. Dlatego w imieniu każdego, 
któremu dobro Naszego cmentarza leży na sercu prosimy o uczciwe uiszczanie 
opłat. Składamy podziękowania Tym, którzy to czynią. Bóg zapłać! Jako, że 
opłaty cmentarne, szczególnie opłaty za wywóz śmieci, każdego roku wzrastają, 
a ofiary cmentarne od wielu lat utrzymują się na nie zmienionym poziomie,  
postanowiliśmy od 01 listopada 2021 roku podnieść  obowiązujące opłaty. Nowe 
stawki opłat: 

− od każdego nowo stawianego pomnika 15% wartości (dotychczas 10%) 

− za rezerwację miejsca na cmentarzu, na okres 20 lat: od grobu pojedynczego 
150 zł. (dotychczas 100 zł.) od grobu podwójnego i głębinowego 200 zł. 
(dotychczas 150 zł.). 

Opłaty należy uiszczać przed postawieniem pomnika oraz za rezerwację na bie-
żąco u pani Brygidy Mrocheń (tel. 77 4611562). 

Zgłaszając pogrzeb w kancelarii parafialnej dostarczamy akt zgonu. Organizator 
pogrzebu dba o czystość kaplicy cmentarnej i składa ofiarę za energię elektrycz-
ną. Po pogrzebie, klucz z kaplicy natychmiast po posprzątaniu kaplicy, przynosi-
my na plebanię. Prośba, aby nie sadzić żadnych drzew ozdobnych na terenie 
cmentarza oraz aby nie robić chodnika wokół grobów z płytkami  wystającymi 
ponad poziom ziemi. Bóg zapłać paniom, które dbają o porządek na cmentarzu, 
dbają o kwiaty, drzewa i krzewy. 
Od soboty 30.10. do środy 03.11. na cmentarzu, obok krzyża, będzie skarbonka, 
ofiary będą przeznaczone na utrzymanie cmentarza.  

 
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


Kartki na wypominki można przynosić do zakrystii lub wrzucać do skrzynki 
pocztowej na plebanii. Różaniec za zmarłych będzie odmawiany od 02 do 
07.11. Najpiękniejszym darem dla i za zmarłych jest modlitwa, zamówiona 
Msza św. Intencje Mszy św. można zamawiać w kancelarii parafialnej. Stan 
wpływów i wydatków na cmentarz parafialny (od 01.01. do 07.10.2021 roku): 
wydatki - 12.030 zł.       wpływy -  7.200 zł. 

Bóg zapłać za każdą składaną ofiarę i wpłatę ! 

 

Składaliśmy przy różnych okazjach  (skarbonki, kiermasze) ofiary na  cele  
dobroczynne i wyjazdy młodych. W ciągu  mijającego roku wszystkie one  
zostały w różny sposób, ale zawsze na wymienione cele wydane (zestaw wpły-
wów i wydatków jest do wglądu w kancelarii). 

 

W  nadchodzącym tygodniu ruszą dalsze prace przy wymianie systemu ogrze-
wania (instalacja pomp ciepła, wymiana w zakrystii bojlera na ciepłą wodę na 
przepływowy, montaż grzejników, doprowadzenie prądu i inne). Po zakończe-
niu wszystkich prac przedstawimy stan wpływów i  wydatków na ten cel, oraz 
poruszę wszystkie sprawy dotyczące remontów, spraw gospodarczych i finan-
sów. 

 

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. 

 

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. wieczo-
rem. Może jechać osoba indywidualnie, rodzina, para, małżeństwo. W progra-
mie pobytu są: spacery (lekkie, nie intensywne), Msza św. konferencja, gry,  
zabawa, rozmowy. Spotkanie dla tych, którzy zapisali się na wyjazd, aby omó-
wić szczegóły, w poniedziałek 11.10. po Mszy św. wieczornej w kościele 
(można przyjść i jeszcze się zapisać). 

 

Sentencje: A. Mickiewicz: Przyjaźni o pokłon Tobie! A wam buziak rówieśni-

cy! Ach wolałbym z wami w grobie, niźli bez was na stolicy. K. Przerwa –  

Tetmajer: Miłość, przyjaźń to pochodnie, które gasną w  wieczór słotny.  

Chociaż żyjesz nie samotnie, najczęściej konasz samotnie. 

 

Pięknej Błogosławionej niedzieli i całego tygodnia 

 

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

Dziś o 10:00 Rocznica I Komunii św. Kolekta na cele parafii. XXI dzień papieski 
„Nie lękajcie się”. Przed kościołem zbiórka do puszek przeznaczona na stypendia 
dla młodych. O 16:15 Różaniec. 

—————————–———–———–———–——–—————————— 

We wtorek o 18:00 Msza św. z racji 100 lecia sióstr karmelitanek w intencji parafii 
i spraw polecanych. Można przynosić intencje do modlitwy. 

—————————–———–———–———–——–—————————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 19:00 ostatnie Nabożeństwo Fatimskie. Moż-
na przynosić intencje modlitewne. Nie będzie Różańca po Mszy św. 

—————————–———–———–———–——–—————————— 

W czwartek o 16:30 spotkanie w salce kandydatów do Bierzmowania z klasy VIII. 
O 18:45 spotkanie rodziców dzieci I Komunijnych. 

—————————–———–———–———–——–—————————— 

W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30. Wyjazd Żywego Różańca na Górę św. 
Anny o godz. 8:00 z parkingu. Do poniedziałku można się jeszcze zapisywać  
u p. Marii Kruk. 

—————————–———–———–———–——–—————————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. 

—————————–———–———–———–——–—————————— 

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu - Bóg  
zapłać.  W tym tygodniu prośba do pań z ul. Prostej: Joanna Badura, Weronika Kuś, 
oraz z ul. Kolejowej: Grażyna Trzasko, Alina Sandorska. 

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

—————————–———–———–———–——–—————————— 

Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary. 

—————————–———–———–———–——–—————————— 

++ Odbył się pogrzeb śp. Mirosław Drąg l. 57. Wieczny odpoczynek … ++ 

—————————–———–———–———–——–—————————— 

Rada ewangelicznego ubóstwa dotyczy wszystkich ochrzczonych. Mają oni naśla-

dować Mistrza, czyli, odwzorowywać swoim życiem te rysy doskonałości moralnej, 

które posiada Jezus. Taka postawa ukazuje bowiem prawdziwość naszego chrześci-

jaństwa na drodze do dojrzałości i zjednoczenia z Bogiem. Rady ewangeliczne są 

zaproszeniem do rozwijania doskonałości miłości. Jak uczy Tomasz z Akwinu, o ile 

celem przykazań jest odrzucenie tego, co jest niezgodne z miłością, o tyle zadaniem 

rad jest oddalenie tego wszystkiego, co nie sprzeciwiając się bezpośrednio miłości, 

może stanowić przeszkodę w jej wzroście. Jezus, który „dla nas stał się ubogim, aby 

nas swoim ubóstwem ubogacić” ma stanowić dla nas stały punkt odniesienia  

w osiąganiu świętości. Być ubogim to być wolnym od ulegania powabom świata, 

które nie dają człowiekowi prawdziwego szczęścia. Do tego, by być wolnym, jest 

potrzebne zacieśnianie więzi z Jezusem, rozeznanie w świetle słowa Bożego oraz 

karmienie się Bożym miłosierdziem i Eucharystią. 


