
 

 

 

Niedziela 09.01. Chrzest Pański 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ Zofię i Leona, synów, rodziców Różę i Franciszka, dziadków i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ matkę Jadwigę Bonk w 4 r. śmierci, ojca Jerzego, rodziców Martę, Izydora 
Drzymała, teściów Balbinę, Franciszka Bonk,++ z rodzin Bonk, Drzymała i pokr. 

16:30 Nabożeństwo 

17:00 Za + matkę, teściową, babcię, prababcię Gertrudę Danielczok w 1 r. śmierci 

 

Poniedziałek 10.01.  

  7:00 Za ++ rodziców 

 

Wtorek 11.01.  

17:00 Za ++ ojca i dziadka Alfreda w 3 r. śmierci, matkę Gertrudę i pokr. 

 

Środa 12.01.  

17:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o Boże bł. wst. NSM opiekę zdrowie w int. 
Teresy z ok. urodzin oraz o boże bł. w rodzinach córek 

 

Czwartek 13.01.  

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 O radość wieczną dla ++ ojców Pawła Kandora, Piotra Drzyzga w r. ich śmierci, 
matki Elżbietę i Paulinę, dziadków z obu stron  

  

Piątek 14.01. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za ++ ojca Huberta w r. urodzin, matkę Marię, rodziców Gertrudę i Franciszka, 
dziadków i pokr. 

 

Sobota 15.01. 

  8:00 ………………………….. 

12:00 Msza św. i ślub: Ewelina Muc i Mateusz Woźnica 

17:30  Nabożeństwo 

18:00 Za ++ rodziców Małgorzatę i Wilhelma, siostrę Elżbietę 

 

Niedziela 16.01. II zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 ………………………… 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za wszystkich dobrodziejów ofiarodawców misji, kapłanów, parafii z racji kolędy 

12:00 Za ++ z rodzin Muc i Woźnica 

16:30 Nabożeństwo 

17:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą do Bożej Op. przez wst. MBNP o dalszą opie-
kę łaski i zdrowie Jerzego Janiczka z ok. 70 r. urodzin 

od 09.01. do 16.01. 2022 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

02 (1460) 09.01.–16.01.2022 r. 

 
 

 

Dziękuję za Wasze trwanie  

w Kościele, przy parafii, z kapłanami.  

Za każde dobro zaangażowanie,  

modlitwy, ofiary,  

dobre słowo, Spotkania. 

 

Trwajcie i Bądźcie również  

w 2022 roku. 
 

Za to co złe z mojej strony  

i jeśli kogoś obraziłem  

Przepraszam 

 

 

 
Sentencje: E. Jaku: 

Życie może być piękne… jeśli się je takie uczyni.  

Przyjaciel, rodzina i dobroć są cenniejsze niż pieniądze.  

Szczęście nie spada z nieba, ono leży w naszych rękach.  

Obyś miął dużo miłości, którą możesz się dzielić, mnóstwo zdrowia i tyleż 
samo przyjaciół, którym na Tobie zależy.  

Ludzkie ciało to najwspanialsza maszyna na świecie, ale bez siły ducha nie 
daje rady funkcjonować. 

Klucz by przetrwać izolację to koncentrować uwagę na tym co można robić,  
a nie użalanie się nad tym czego robić nie można. 

Jeden dobry przyjaciel może być całym Twoim światem. 

Miłość jest najlepszym lekarstwem. 

Na świecie zawsze dzieją się cuda, nawet jeśli można odnieść wrażenie, że 
wszystko jest beznadziejne. 

Kiedy jest się przy życiu … jest nadzieja. 

 
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


Refleksja 

W życiu ludzkim, również religijnym, ważna jest inicjacja i rytuały. Taki charak-
ter miał chrzest Jana. Wprowadzał do wspólnoty tych, którzy oczekiwali bliskiego 
przyjścia Mesjasza. Chrzest poprzedzało wyznanie grzechów. Następnie zanurza-
no się w wodzie, pozostawiając w jej nurtach grzechy. Człowiek obmyty wodą 
łączył się z boskim źródłem życia. Oczywiście, że Jezus, który nie miał nawet cie-
nia grzechu, nie potrzebował chrztu. Jednak stanął w grupie grzeszników. Wszedł 
w nasz świat, naszą słabość, nędzę, grzech. „Zbrukał się” niejako wszystkimi 
grzechami, które pozostawiano w Jordanie, by później nas z nich wyzwolić  
poprzez krzyż. W kościele wschodnim obrzęd uświęcenia wód Jordanu wyraża 
symboliczne zanurzenie krzyża w wodach. Jedynym sposobem, by spotkać  
dogłębnie Jezusa, jest świadomość, że jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy  
Jezusa. Odcięcie się od grzeszników, przekonanie, że jest się innym, lepszym, 
sprawiedliwym jest wykluczeniem siebie z relacji z Jezusem. Św. Łukasz podkre-
śla trzy symbole chrztu Jezusa: Pierwszym jest otwarte niebo. W adwentowym 
czasie towarzyszyło nam dramatyczne wołanie Izajasza: „Obyś rozdarł niebiosa  
i zstąpił”. W chwili chrztu Jezusa otwiera się niebo. Więź między Bogiem a czło-
wiekiem, która została zerwana jednostronnie przez człowieka, zostaje ponownie 
przywrócona. Drugi symbol to Duch Święty w postaci gołębicy. Mamy tutaj  
odniesienie do Ducha, który unosił się nad pierwotnym chaosem, gdy Bóg kształ-
tował świat. Gołębica pojawia się również po potopie, gdy przynosi Noemu rado-
sną wiadomość o ustąpieniu wód, czyli końcu kary Bożej. W czasie chrztu Jezusa 
miłość Boża znów spłynęła na świat. Bóg w Jezusie ukazał nam „swą twarz” i dał 
usłyszeć swój głos. Właśnie głos Boga jest trzecim elementem chrztu Jezusa.  
Zostaje przerwane milczenie. 

 

Opowiadanie 

Pewnego poniedziałkowego poranka Pan Jezus szedł ulicami Warszawy. Miał ze 
sobą ciężką torbę z zakupami. Zaniósł ją do domu pewnej staruszki, która miesz-
kała na czwartym piętrze w kamienicy bez windy. Potem zatrzymał się na  
poczcie, aby przetłumaczyć jakiś dokument Ukraince, która nie znała języka pol-
skiego. Następnie przez dwie godziny prowadził po parku wózek młodego sparali-
żowanego chłopca, który od dawna marzył o spacerze. Przez godzinę grał w piłkę 
z dziewczynką chorą na zespół Downa, która zupełnie nie potrafiła jej złapać. Od-
wiedził także w szpitalu samotną i chorą na raka kobietę, o której nikt nie pamię-
tał. Skoczył również z metrowej trampoliny z chłopcem, który bardzo się bał,  
a z którego wszyscy się naśmiewali. Na koniec, skulony w ławce, całą noc spę-
dził, śpiąc obok pijanego włóczęgi, aby go nieco ogrzać. O poranku zniknął.  
Żaden dziennikarz nie zauważył, że Pan Jezus był w Warszawie. Ale staruszka, 
Ukrainka, sparaliżowany młodzieniec, chora kobieta, włóczęga i chłopiec mówili 
wszystkim napotkanym ludziom: Wczoraj był wspaniały dzień. Zajrzał do mnie 
bardzo uprzejmy człowiek. Tylko dziewczynka z Downem nic nie mówiła, bo nie 
potrafiła mówić. Śmiała się jednak, podrzucała piłkę do góry i, kiedy ta opadała, 
starała się ją złapać. Śmiała się z oczami skierowanymi ku niebu. 

 
Dzisiaj niedziela Chrzest Pański, kolekta na cele diecezji i seminarium. Od 12:00 Bło-
gosławieństwo nowych mieszkań i domów. 

—————————————–—–—–—————–——–———————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Od 16:00 okazja do Sakramentu Pokuty. 

—————————————–—–—–—————–——–———————— 

W czwartek na plebanii o godzinie 18:00 spotkanie PRD. Od 16:00 do 17:00 można 
intencje Mszalne oraz załatwiać inne sprawy kancelaryjne. 

—————————————–—–—–—————–——–———————— 

W piątek w salce o godzinie 18:00 spotkanie rodziców dzieci I Komunijnych, prośba, 
aby rodzice na kartkach przynieśli pytania, problemy, które może nurtują, dotyczące 
życia, wychowania, Kościoła, parafii (kartki przed spotkaniem wrzucimy do koszyczka 
i postaram się na nie odpowiadać). 

—————————————–—–—–—————–——–———————— 

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. Opolskiej: Marta Mrozowska, Anita Kam-
pa, Paulina Swoboda, Adriana Kruk. 

—————————————–—–—–—————–——–———————— 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary, prace, modlitwy, dobre słowa. 

—————————————–—–—–—————–——–———————— 

Trzy książki o Camino, również nową, pt. „Camino Najważniejszy 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. 

—————————————–—–—–—————–——–———————— 

* Wyjazd do Grecji: autokarem, termin od 02 do 13 lipca, koszt 600 euro + 1.450 zł. 
W programie zwiedzanie: Kavalii, Filippi, Athos, Saloniki, klasztory Meteora, Korynt, 
Mykena, Ateny, Delfy oraz 2 dni na plaży. Zapisy u ks. Piotra od niedzieli 09.01. 
(podajemy imię nazwisko, adres, pesel, numer dowodu i do kiedy jest ważny oraz 
wpłata 300 zł. zaliczki). Program pielgrzymki jest w gablotce. 

* Wyjazd do Zakopanego: od piątku 22.04. (wyjazd ok. 7:00 rano) 22.04. do niedzieli 
24.04. (powrót ok. 21:00). Autokarem, koszt 290 zł. (opłacone: noclegi, przejazdy, 
wstępy, śniadania). Zapisy od niedzieli 09.01. (podajemy imię nazwisko, adres, pesel 
oraz 100 zł. zaliczki). 

—————————————–—–—–—————–——–———————— 

Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w Spotkaniach Kolędowych na Mszach św. 
Za Waszą obecność, modlitwę, życzliwość. Bóg zapłać organistom i kolędnikom  
misyjnym. Za przyniesione słodycze dla kolędników misyjnych i ochronki dla dzieci, 
którą prowadzą siostry karmelitanki w Wolbromiu. Za złożoną ofiarę 6.437 zł. na cele 
misji, marianek i ministrantów. Za ofiarę złożoną na potrzeby parafii i kapłanów. 

—————————————–—–—–—————–——–———————— 

- Na plebanii można odebrać naczynia z wigilii. 

- Proszę nie wspierać i nie dawać żadnych ofiar i właściwie niczego panu Ryszardowi 
(wytłumaczę podczas Mszy św. w niedzielę). 


