
 

 

 

Niedziela 05.12. II Adwentu 

  7:00 Różaniec 
  7:30 Za ++ matkę Gertrudę w r. śmierci, ojca Wilhelma, rodziców Marię i Wiktora, szwagra 

Alfreda, Pawła, dziadków i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. NSM o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie  

w rodzinie Kornelii i Adama z ok. 30 r. ślubu oraz za ++ rodziców Antoninę i Gintra,  
Helmuta i pokr. z obu stron 

16:00 Nabożeństwo i Błogosławieństwo 

17:00 W pewnej intencji 
 

Poniedziałek 06.12. 

17:00 Za + męża, ojca, dziadka Piotra Grabowskiego w 2 r. śmierci oraz ++ pokr. 
 

Wtorek 07.12. 
17:00 Za ++ matkę Annę w r. śmierci, ojca Teodora, teściów Gerharda i Elżbietę, dziadków z obu 

stron i pokr. 

 

Środa 08.12. Niepokalane Poczęcie NMP, uroczystość 

  8:00 W int. żyjących i zmarłych  Róż Różańcowych 

17:00 1. W int grupy Marianek ich rodzin i s. Martyny 
 2. Za ++ rodziców Łucję i Teodora, brata Piotra, szwagra Jana, teściów, dziadków, pokr. 

dusze w czyśćcu 

 

Czwartek 09.12. 

  5:15 ………………………………………. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++ matkę Łucję w r. śmierci, ojca Antoniego, teściów, dziadków i pokr. 

 

 Piątek 10.12. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie  
17:00 Za ++ męża Józefa, rodziców, teściów, brata, siostrę, bratową, 4 szwagrów, dziadków, 

chrzestnych i pokr. 

 

Sobota 11.12.  
  8:00 O szczęście wieczne dla ++ ojca Tadeusza z ok. urodzin, matkę Franciszkę, teściów, pokr.  

i dusze w czyśćcu 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 
18:00 O radość wieczną dla ++ męża i ojca Jana, teściów Helenę i Pawła, rodziców Elżbietę  

i Eryka, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu 

 

Niedziela 12.12. III Adwentu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 W int. całej parafii i wszystkich parafian - z ok. 100 lecia sióstr karmelitanek 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 
10:00 Za ++ ojca Alfreda Muc w r. urodzin, matkę Ingeburgę, dziadków Martę, Waleskę,  

Wincentego, Teodora 

16:00 Nabożeństwo i Błogosławieństwo  

17:00 Za ++ ojca Jana Wieczorek, Krystynę i Ernesta Mocny, pokr. Baron, Wieczorek 

od 05.12. do 12.12. 2021 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

45 (1455) 05.12.–12.12.2021 r. 

Książki: Wszystkie trzy książki o Camino, również nową, pt. „Camino Najważniej-
szy jest Człowiek” można nabywać w zakrystii i kancelarii, na Allegro oraz pisząc 
na adres ks.pb@interia.pl. Cena nowej 15 zł. starszych 10 zł. zestaw 3 książek – 30 
zł.  Jak się spodobała, można polecać znajomym, można sprawić komuś prezent na  

Mikołaja lub Święta. Dziękuję! 

 

Gwiazda: Nad wejściem do naszej świątyni pojawiła się, po raz kolejny, gwiazda. 
Będzie z nami od I Niedzieli Adwentu do MB Gromnicznej. Jest to taka „wieczna 
zapalona gwiazda”. Pali się w niej światełko 24 godziny na dobę. Ma ona przypomi-
nać o przeżywanym czasie Adwentu i Bożego Narodzenia religijnie. Zaprasza do 
świątyni. Przypomina o naszych postanowieniach. Po raz pierwszy gwiazda pojawi-
ła się w naszej parafii, wtedy kiedy wraz z grupą młodzieży przygotowywaliśmy się 
do wyjazdu na ŚDM do Panamy. Wtedy hasło Panama było dalekie i abstrakcyjne.  

A jednak tam byliśmy w 7 osób z naszej parafii. Gwiazda, która jest z nami o tym 
wydarzeniu nam przypomina. Jednocześnie wszystkich a szczególnie młodych,  
w tym czasie, który przeżywamy, ma mobilizować, pobudzać do wysiłku. Zapalona 
gwiazda niech „przemawia”, iż w życiu nie ma rzeczy niemożliwych. Marzenia się 
spełniają, tylko trzeba im pomóc. Pomysł pierwszej gwiazdy i ich powstanie to do-
wód na to, iż gdy się chce to wszystko można. Gwiazda ta niech przypomina o mo-
dlitwie, i czułości wobec wszystkich, którzy chorują, którzy mają czas izolacji, kwa-
rantanny i tych którzy się nimi opiekują. Ozdoba ta ma 160 lat. Pochodzi z Moraw  
i jest ściśle związana ze wspólnotą ewangelicką braci herrnhuckich i ich kościołem. 
Czas i sytuacja też wtedy były ciężkie, a jednak ktoś temu się nie poddał i … 
… wtedy rodziny z małej miejscowości Herrnhut wyjeżdżały na misje – dzieci  
zostawały w internacie. Po części po to, by umilić  im czas adwentu, a po części by 
rozbudzić w nich wyobraźnię przestrzenną P. H. Verbeek, nauczyciel szkoły, w XIX 
wieku, z tektury i papieru skleił pierwszą gwiazdę i powiesił ją w klasie do matema-
tyki. Ozdoba tak się wszystkim spodobała, że zwyczaj majsterkowania gwiazd byli 
uczniowie pielęgnowali w swoich domach. Tyle, że już nie musieli samodzielnie 
wycinać poszczególnych elementów. P. H. Verbeek ulepszał swoją konstrukcję, 
opatentował ją i w 1925 r. założył wytwórnię gwiazd. Gwiazda, składa się z 17 
ostrosłupów czworokątnych i 8  trójkątnych. Dziś też tam ręcznie skleja się te 
gwiazdy, jak przed laty. Przez cały rok powstaje ok. 250 tysięcy takich gwiazd. 

 

Sentencja: F. Kucharczyk - Odejście z Kościoła z powodu grzechów lub takiego lub 
innego księdza, jest jak ucieczka ze szpitala z powodu choroby i pogniewanie się na 
lekarza, który leczy. 

 
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


Wszystkim parafianom którzy brali udział w wyborach Parafialnej Rady Dusz-
pasterskiej na nową 5 letnia kadencję Bóg zapłać. Skład nowej Rady: Dreja 
Piotr, Kała Adam, Mańczyk Jacek, Sawczuk Krzysztof, Rathmann Anna, Czupa-
ła Renata, Smyk Maria, siostra przyłożona karmelitanek plus osoba, którą zapro-
ponuje PRD na pierwszym spotkaniu. Zaprzysiężenie członków Rady w niedzielę 
19.12. podczas Mszy św. o 10:00. Po Mszy św. na plebanii pierwsze spotkanie. 

 

Przez cały Adwent z przodu kościoła stoi skarbonka „Ofiara - Charytatywne 
Dzieła Adwentowe”. Proponuję aby 70% zebranych ofiar zostało przeznaczone 
na pomoc dla pani Ireny Wodarczyk i jej niepełnosprawnego syna Piotra. Oni do 
różnych miejsc m.in. na rehabilitację dojeżdżają swoim starym, psującym się 
małym autkiem. Zbieramy na nowszy, większy samochód. 30% ofiar zostanie 
przeznaczonych na pomoc innym osobom. Oczywiście każdy może pomóc Piotro-
wi lub innym osobom bezpośrednio im ofiarując pomoc. 

Będzie możliwość zapełnienia „swoim sercem” pustego miejsca i talerza przy 
wigilijnym stole. s. Aldona wraz z  osobami z „Domu Nadziei” prosi o wsparcie 
ich Spotkania przy wigilijnym stole. Potrzeba upiec 15 blach ciast. Ja zasiądę na 
plebanii do stołu, tradycyjnie, w gronie ok. 10 - 15 różnych osób. Można podzie-
lić się swoimi potrawami. Wiem z doświadczenia, że Wasze serca są większe niż 
pomieści „nasz stół”. Dlatego w tym roku nie pójdziemy „na żywioł” kto i ile 
przyniesie, ale jeśli są chętni do upieczenia ciast lub wsparcia stołu wigilijnego 
na plebanii, to prośba o kontakt z ks. Piotrem w zakrystii lub kancelarii i zapisa-
nia na listę, co i ile będzie ktoś mógł przygotować i przynieść.    

 

Od pierwszej niedzieli Adwentu Kościół w Polsce rozpoczyna realizację drugie-
go roku z trzyletniego cyklu programu duszpasterskiego zatytułowanego 
„Eucharystia daje życie”. Mottem rozpoczynającego się roku będą sło-
wa: Posłani w pokoju Chrystusa». Ich dopełnieniem jest biblijny cytat: Ten, kto 
mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. Celem jest doprowadzenie wiernych do 
osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem w Eucharystii, jak również do przy-
jęcia Jego misji m.in. poprzez odpowiednie przygotowanie i celebrowanie Litur-
gii, zaproszenie do adoracji Najświętszego Sakramentu i kultywowania pierw-
szych piątków miesiąca. Ukazywanie związku między tajemnicą Eucharystii  
a troską o autentyczne dobro wspólne (pokój, sprawiedliwość, pojednanie) oraz 
wrażliwością na bliźniego w konkretnych dziełach miłosierdzia i postawie życio-
wej.  

 

W Kościele trwa Synod. Nie są to jednak tylko dyskusje teologiczne, które pro-
wadzi papież, biskupi, księża. Zaproszenie kierowane jest do każdego, wierzące-
go i nie wierzącego,  praktykującego i stojącego z boku spraw Kościoła. Dlatego 
zapraszam do rozmowy lub przesyłania swoich opinii, zdania, uwag, radości  
i trosk dotyczących Kościoła powszechnego, diecezjalnego i parafialnego. Każ-
dy głos, chwalący lub krytyczny jest ważny i mile widziany i słyszany ! 

 

II niedziela Adwentu. Kolekta na cele diecezji i seminarium. O 16:00 Nabożeństwo  
i specjalne Błogosławieństwo dla młodych (klasa VIII, szkoły średnie, studenci i pra-
cujący) oraz narzeczonych i par. Dziś słowo o sprawach gospodarczych i remonto-
wych. 

———————————————–—–—————–——–———————— 

We wtorek na Roratach błogosławieństwo LSO (ministranci i szafarze oraz przyjęcie 
nowych ministrantów). 

———————————————–—–—————–——–———————— 

W środę uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o 8:00 i 17:00. Kolekta 
na pomoc dla Kościoła w potrzebie. Podczas Rorat błogosławieństwo Marianek i przy-
jęcie nowych. 

———————————————–—–—————–——–———————— 

W czwartek Roraty o 5:15 i 17:00. 

———————————————–—–—————–——–———————— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

———————————————–—–—————–——–———————— 

III niedziela Adwentu kolekta na cele parafii. O 16:00 Nabożeństwo i błogosławień-
stwo dla pielgrzymów (piesi, nocne drogi, autokarowi). Po Nabożeństwie będzie spo-
tkanie na plebanii przy rozmowach, wspomnieniach, kawie i ciastku.  

———————————————–—–—————–——–———————— 

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu - Bóg  
zapłać. W tym tygodniu prośba do pań z ul. ks. Czerwionki: Sabina Mesjasz, Maria 
Smyk, Lidia Leja, Anna Kurzeja. 

———————————————–—–—————–——–———————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

———————————————–—–—————–——–———————— 

Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary. Za wspólny, liczny udział w  Spotka-
niach przy Ołtarzu: małżonkom na Nabożeństwie, rodzinom dzieci I Komunijnych  
i Bierzmowanych, na Roratach, podczas nocnej Drogi. 

———————————————–—–—————–——–———————— 

Zapowiedzi przedślubne: 1. Ewelina Muc Kolonowskie i Mateusz Woźnica Krośnica. 

———————————————–—–—————–——–———————— 

W świątyni zachowujmy środki ostrożności: dystans, maseczki, dezynfekcja. Do  
Komunii św. osoby przyjmujące do ust Ciało Jezusa niech podchodzą na końcu kolej-
ki. Gdzie jak gdzie, ale w tym miejscu myślmy nie tylko o sobie i własnym zdaniu ale 
też o naszych bliźnich. Transmisja internetowa działa. 

———————————————–—–—————–——–———————— 

Opłatki do nabycia w zakrystii i w klasztorze sióstr. Świece Caritas na stół wigilijny do 
nabycia dziś po Mszach św. w przedsionku kościoła. 

———————————————–—–—————–——–———————— 

Prawdopodobnie nie będzie w tym roku odwiedzin duszpasterskich. Kolęda będzie 
podobnie jak w roku ubiegłym w formie Mszy św. w kościele dla poszczególnych ulic. 
Szczegóły podam przed świętami. Prośba, aby przed każdą Mszą św. pojawili się jed-
nak kolędnicy misyjni. Dlatego dzieci chętne do udziału w tym krótkim przedstawieniu 
proszone są o zgłaszanie się do siostry Martyny do 13 grudnia. 


