
 

 

 

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 

Adelajdy z ok. 80 r. urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny 

16:15 Różaniec 

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

Poniedziałek 18.10. św. Łukasza, ewangelisty, święto 

17:15 Różaniec 
18:00 Za ++ żonę i matkę Jadwigę, rodziców Dominika i Augustynę, Pawła i Wiktorię, pokr.  

i dusze w czyśćcu 
 

Wtorek 19.10. 

17:15 Różaniec 
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. NSM, św. Józefa, św. Rity opie-

kę i zdrowie z ok. 30 r. ślubu 

 

Środa 20.10. św. Jana Kantego, prezbitera, wsp. 

17:00 O radość wieczną dla męża, ojca, dziadka Romana Pietruszka w 1 r. śmierci 

 Różaniec 

 

Czwartek 21.10. św. Jakuba Strzemię, biskupa, wsp. 

17:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:15 Różaniec 
18:00 Za ++ rodziców Marię i Józefa, męża Józefa, teściów Emilię i Michała, brata Ernesta, swa-

ta Jana, koleżanki Paulinę i Elżbietę 

 

Piątek 22.10. św. Jana Pawła II, papieża, wsp. 

17:15 Różaniec 

18:00 Za ++ rodziców Helenę i Alfreda oraz pokr. 
 

Sobota 23.10. 
  8:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Kaspra z synem Piotrem, teściów Waleskę i Franciszka Czupała 

z synem Reinholdem oraz pokr. 
12:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. MBNP opiekę i zdrowie dla Róży 

i Karola Ziaja z ok. 60 r. ślubu oraz o Boże bł. w całej rodzinie 

17:15 Różaniec 

18:00 Za ++ Elżbietę, rodziców i rodziców chrzestnych 
 

Niedziela 24.10. XXX zwykła 

  7:00 Różaniec 
  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. NSM opiekę i zdrowie w rodzi-

nie Anny i Grzegorza oraz o dary Ducha św. dla dzieci 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ brata Tadeusza w r. śmierci, jego żonę Franciszkę - zam. od siostry Antoniny 

16:15 Różaniec 
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. NSM opiekę i zdrowie dla  

Renaty i Rudolfa z ok. 55 r. ślubu oraz o opiekę Bożą w rodzinach synów 

od 17.10. do 24.10. 2021 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

38 (1448) 17.10.–24.10.2021 r. 

Camino: Nowa książka już w listopadzie. 

  

Refleksja 

Uczniowie proszą, by być blisko Jezusa, być z Nim, w Jego chwale. I tego same-

go chce Jezus. Powołał i zaprosił ich, by dzielili z Nim Jego życie. Ale Jezus  

rozumie to inaczej. Dlatego mówi do uczniów: „Nie wiecie, o co prosicie”.  

Uczniowie proszą o pierwsze miejsca. Ale nie są świadomi, że w hierarchii Jezu-

sa bycie pierwszym oznacza podjęcie trudu, cierpienia, krzyża, służby. Zasiadać 

obok Jezusa oznacza być ukrzyżowanym razem z Nim. Uczniowie są niecierpli-

wi, chcą być już u celu, w chwale, a Jezus pragnie, by Mu towarzyszyli w drodze, 

w trudzie. Dlatego stawia pytanie: „Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, 

albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?” – i otrzymuje odpowiedź: 

„Możemy”. Jan i Jakub nie odwracają się od trudności, od cierpienia, okazują 

zdecydowanie i lojalność, która musiała ucieszyć Jezusa. Jezus nie wypomina im 

zarozumiałości. Wie przecież dobrze, że niedługo wobec próby sprawdzą się. Jan 

będzie stał pod krzyżem i wraz z Maryją doświadczy męczeństwa serca. Jakub 

będzie pierwszym z Apostołów, który odda życie za Jezusa. Jednak miejsca po 

prawej i lewej stronie Jezus może dać tym, którym są przygotowane. Jezus jest 

posłuszny Ojcu. Sam rezygnuje z wszelkiej władzy, nawet z władzy decydowa-

nia, kto ma być najbliżej Niego. Gdyby uczniowie zwrócili się z tą prośbą do  

Boga Ojca, otrzymaliby zapewne podobną odpowiedź. Syn wskazuje na Ojca,  

a Ojciec na Syna. Nie po to,  by uniknąć odpowiedzialności i złożyć ciężar na 

drugiego. Ale po to, by uczcić się wzajemnie. Wsłuchiwać się w siebie, spełniać 

swoje pragnienia, służyć sobie wzajemnie i czcić się – to jest miłość i szczęście 

Trójcy Świętej. I taka jest również droga każdego ucznia Jezusa. 

 
Sentencje: o przyjaźni - „Tylko ludzie o wielkich zaletach serca mają przyjaciół”. 
„Ojciec jest skarbem, brat lub siostra oparciem, a przyjaciel jest jednym i dru-
gim”. „Jedyny sposób, żeby mieć przyjaciela, to być przyjacielem”. „Każdy chce 
mieć przyjaciela, a mało kto myśli, co robić, aby nim być”. „Przyjaźń może się 
skończyć, ale prawdziwa przyjaźń więdnie pomału, nigdy nie urywa się nagle”. 

„Życie jest weselsze, jeżeli ma się przyjaciela, z którym można odbyć część dro-
gi”. 

 
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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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 bieżąco 
u pani Brygidy Mrochen (tel. 77 4611562). 

Od soboty 30.10. do środy 03.11. na cmentarzu, obok krzyża, będzie skarbonka, 
ofiary będą przeznaczone na utrzymanie cmentarza.  

Kartki na wypominki można przynosić do zakrystii lub wrzucać do skrzynki poczto-
wej na plebanii. Różaniec za zmarłych będzie odmawiany od 02 do 07.11. Najpięk-
niejszym darem dla i za zmarłych jest modlitwa, zamówiona Msza św. Intencje 
Mszy św. można zamawiać w kancelarii parafialnej.  

 

W wejściu do kościoła (przedsionku) pojawiła się skarbonka. Będzie to jedyna skar-
bonka w świątyni. Można wrzucać do niej wszelkie ofiary: z zapalanych świec przy 
obrazie Jezu ufam Tobie, przy figurze Matki Bożej, przy krzyżu. Można wrzucać 
ofiary św. Antoniego i na wszelkie cele dobroczynne. Bóg zapłać za składane ofia-
ry! 

 

Opowiadanie 

Pewien człowiek miał nędzne poletko, z którego zbiory były małe i liche. Ponadto 
żona i dzieci codziennie wypominały biedakowi jego ubóstwo. Aż w końcu pewne-
go dnia nieoczekiwanie uśmiechnęło się do niego szczęście. Kiedy uprawiał swoje 
poletko, zobaczył galopującego, spłoszonego konia i niebezpiecznie podskakującą 
za nim na wybojach dwukółkę, w której siedział właściciel wielkiego ziemskiego 
majątku. Bez namysłu mężczyzna wyskoczył na drogę i odważnie zatrzymał konia. 
Bogaty człowiek, chcąc się odwdzięczyć, powiedział: podaruję ci tyle ziemi, ile zdo-
łasz obejść od wschodu do zachodu słońca. Jest tylko jeden warunek: o zachodzie 
słońca musisz znaleźć się w punkcie, z którego rano wyruszyłeś. Mężczyzna aż pod-
skoczył z radości: Koniec z biedą i narzekaniem! Będę miał dużo ziemi i będę boga-
ty! Następnego dnia na trawiastym pagórku zaznaczył punkt wyjścia i spokojnym 
krokiem rozpoczął wędrówkę. „Tutaj zbuduję gospodarstwo. To miejsce nadaje się 
na oborę. Na tej wspaniałej równinie będę uprawiał zboże, a tam w dole warzywa  
i ziemniak” – marzył po cichu. Zaraz jednak uświadomił sobie, że ma przed sobą 
wyjątkową szansę wzbogacenia się, więc zaczął biec. Słońce również jakby przy-
spieszyło swój bieg po niebie. Mężczyzna wiedział, że im więcej przyłączy do swo-
jej posiadłości, tym będzie bogatszy. Był już niestety u kresu sił, gdy ujrzał przed 
sobą jeszcze zieloną łąkę, gęsty las i jeziorko. Słońce chyliło się ku zachodowi, więc 
przyspieszył kroku. Spocony, zdyszany i prawie bez sił dotarł do celu. Padł wyczer-
pany. W chwili, gdy zachodziło słońce, jego serce przestało bić z nadmiernego  
wysiłku. Teraz ma tyle ziemi, ile rzeczywiście potrzebuje – mały skrawek, na któ-
rym został pochowany. 

 

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

 

Dziś kolekta na cele parafii. Z tyłu kościoła wyłożone są kartki na Wypominki.  
Napisane można przynosić do zakrystii. 

—————————–———–———–———–——–—————————— 
W środę o 17:00 Msza św. szkolna.  

—————————–———–———–———–——–—————————— 

W przyszłą niedzielę modlił się z nami będzie i kazania wygłosi ks. Henryk Pocze-
śniok, nasz parafianin, który wkrótce wyjeżdża na misje do Peru. Kolekta będzie 
przeznaczona na jego misyjne potrzeby. Po Mszy św. o 10:00 nauka przed chrzciel-
na. 

—————————–———–———–———–——–—————————— 

Zapisywanie Intencji Mszalnych na 2022 rok oraz inne sprawy kancelaryjne:  
w czwartek 8:00-9:00 i 18:30-19:00. 

—————————–———–———–———–——–—————————— 

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu - Bóg  
zapłać.  W tym tygodniu prośba do pań z ul. Kolejowej: Karina Mocny, Alicja  
Michen, Wioletta Meinel, Monika Wacławczyk. 

—————————–———–———–———–——–—————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny (zachęcam do lektury tego tygodnika) 

—————————–———–———–———–——–—————————— 

Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary. Bóg zapłać za wykonane prace na 
cmentarzu, oczyszczenie krzyża oraz studzienek. Dziękuję za udział i modlitwę  
w Mszy św. urodzinowej. Za oprawę i przygotowanie liturgii i śpiewu. Za modlitwę 
i wszelkie słowa życzliwości, życzenia, podarunki. Mariankom i ministrantom dzię-
kuję za podarowane: nowy ornat i komżę, które będą służyły  naszej parafii. 

—————————–———–———–———–——–—————————— 

++ Odbył się pogrzeb śp. Róży Pałek l. 90. Wieczny odpoczynek … ++ 

—————————–———–———–———–——–—————————— 

Gdzie jak gdzie, ale w kościele należy kierować się zasadą miłości bliźniego. Gdzie 
jak gdzie, ale w tym miejscu, nasze Ego powinno się umniejszać. Dlatego zachę-
cam, aby wszyscy uczestnicy Nabożeństw zakładali maseczki. Patrz nie tylko na 
siebie, ale na tych, którzy lękają się o siebie, o swoje zdrowie. Nie są tak odważni, 
zdrowi jak ty i lękając się, wolą pozostać w domu i nie uczestniczą w Mszy św. 

—————————–———–———–———–——–—————————— 

Prośba aby szanować rynienki odpływowe (zarywają się) nie jeździć samochodem 
po placu kościelnym i na cmentarz. Można ewentualnie dowieść osoby starsze  
i chore pod główne drzwi . 

—————————–———–———–———–——–—————————— 

Wierzysz w cuda? - Tak.    Naprawdę? A czy widziałeś jakiś cud? - Oczywiście. 

Jaki? - Ciebie. Mnie? Czyżbym był cudem? - Tak. Nie rozumiem? - Oddychasz. 
Masz delikatną i ciepłą skórę. Twoje serce bije. Widzisz. Słyszysz. Biegasz. Jesz. 
Śpiewasz. Myślisz. Śmiejesz się. Kochasz. Płaczesz. Czy tak? I to jest właśnie cud? 
ha. Tak. To jest właśnie cud. 


