
 

 

 

 

Niedziela 30.01. IV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ ojca Teodora w 35 r. śmierci, matkę Annę, teściów Gerharda i Elżbietę, dziadków  
z obu stron i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ syna Rudolfa z ok. urodzin, męża Gerarda, rodziców Gertrudę i Pawła, siostrę Edeltrau-
dę, brata Józefa, bratową Krystynę, dziadków 

16:30 Nabożeństwo 

17:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Wilhelma w r. śmierci, rodziców, teściów, rodzeństwo, zięciów 
Krystiana i Franciszka oraz dusze opuszczone 

 

Poniedziałek 31.01. św. Jana Bosko, prezbitera, wsp. 

  7:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą do Bożej Op. przez wst. MBNP o dalszą opiekę łaski  
i zdrowie dla Urszuli z ok. 70 r. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinach synów  

 

Wtorek 01.02. 

17:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą do Bożej Op. przez wst. NSM o dalszą opiekę łaski  

siły i zdrowie dla Marii z ok. 98 r. urodzin 

 

Środa 02.02. Ofiarowanie Pańskie 

  8:00 W int. żyjących i zmarłych członków Rodziny Różańcowej  

17:00 Za ++ rodziców Ritę i Ignacego Szymik oraz pokr. 

 

I Czwartek 03.02.  

16:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++ męża Norberta w r. śmierci, jego rodziców Elżbietę i Jana, rodziców Zofię i Stanisława, 
siostrę Magdalenę, szwagrów Józefa, Teodora, dziadków z obu stron  

  

I Piątek 04.02. 

  7:00 Za + Mariana Bok w 2 r. śmierci 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za + brata Ludwika w 1 r. śmierci 

 

I Sobota 05.02. św. Agaty dziewicy, męczennicy, wsp. 

  8:00  Akt wynagradzający NSM za wszelkie grzechy, zniewagi i bluźnierstwa 

15:00 Msza: chrzest Kajetan Hubert Bonk, roczek Antonina Agata Lempa, Agata Maria Pallek 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ męża i ojca Eryka oraz rodziców 

 

Niedziela 06.02. V zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 O radość życia wiecznego dla ++ matki Róży w r. śmierci, ojca Franciszka, rodziców Urszulę 
i Jerzego oraz pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą do Bożej Op. przez wst. NSM o światło Ducha św. opiekę 
łaski i zdrowie dla Wiktorii Tymich z ok. 18 r. urodzin 

16:30 Nieszpory 

17:00 Za ++ rodziców 

od 30.01. do 06.02. 2022 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

05 (1463) 30.01.–06.02.2022 r. 

Refleksja 

Życzliwym okiem spoglądamy na dary. Lubimy je otrzymywać, bo to miłe. Gorzej 

już, gdy my mamy coś komuś ofiarować, a przecież dać coś komuś, zaofiarować 

swoją pomoc – to piękne. Dać siebie, ofiarować komuś swoją osobę, swoje życie  

i umiejętności – to szczęście. My, chrześcijanie, z dawien dawna ofiarowujemy  

Panu swoje dzieci w dniu Chrztu, potem ponawiamy ofiarowanie w trakcie  

I Komunii Świętej, przy Bierzmowaniu, podczas Ślubów. Może więc warto spoj-

rzeć na to nasze ofiarowanie przez pryzmat Ofiarowania Pańskiego. „Ponieważ zaś 

dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich 

uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, 

to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmier-

ci podlegli byli niewoli”. Tak św. Paweł w liście do Hebrajczyków tłumaczy nam 

Ofiarowanie Pana. Dlaczego to takie ważne? Warto się dłużej nad tym cytatem  

zatrzymać. Ofiarowanie Jezusa, z uwagi na jego bosko-ludzki byt, różni się od 

ofiarowania pozostałych chłopców. Jest wyrazem wierności Bogu, Jego nakazom  

zawartym w Prawie, lecz ma inną istotę: Jezus ofiarowuje się Bogu, ale jako swe-

mu Ojcu, bowiem będąc człowiekiem nie przestaje być Jednym z Trójcy. Ofiaro-

wanie jest zapoczątkowaniem, a zarazem znakiem tego oddania się Ojcu, które 

swój szczyt osiągnie na Krzyżu. Ze względu jednak na ludzką naturę Jezusa, Jego 

czyn jest ofiarowaniem Ojcu nie tylko swej Osoby, lecz także całej ludzkości. Tym 

samym Chrystus stał się i dla ludzkości, i dla każdego człowieka, wzorem bezgra-

nicznego zawierzenia Bogu i posłuszeństwa woli Bożej. Dla upamiętnienia Święte-

go Ofiarowania przynosimy do Kościoła gromnice, których światło ma symbolizo-

wać Chrystusa jako światło prowadzące nas do Boga – Boga Ojca, Jego Syna i Du-

cha Świętego, który czuwa nad nami, abyśmy nie zbłądzili w drodze, Drodze 

Chrystusowej. 

Dzień 02 luty to dzień pamięci w modlitwie o siostrach, ojcach i braciach zakonów 

kontemplacyjnych. W tym dniu wspomagamy Ich swoimi ofiarami. O 19:30 zapra-

szam do świątyni i transmisji na Błagalną Modlitwę Różańcową. 

W zakrystii są do nabycia Gromnice. 

 

Sentencja: papież Franciszek - Życie jest warte, by przeżywać je z nadzieją, bo Pan 

dotrzymuje swojej obietnicy. 

 
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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Opowiadanie 

Pewien Beduin ścigany przez okrutnych wrogów uciekł tam, gdzie pustynia 

była zupełnie dzika, a dokoła widać było jedynie nagie skały. Biegł tak długo, 

aż całkowicie ucichł tętent koni, których dosiadali jego prześladowcy. Dopiero 

wtedy rozejrzał się wokół siebie. Znajdował się w przerażającym wąwozie, nad 

którym zwisały granitowe pojedyncze skałki i skąd widać było szczyty zbudo-

wane z ciemnego bazaltu. Z ogromnym zdziwieniem dojrzał ścieżkę biegnącą 

w poprzek wąwozu. Szedł nią przez jakiś czas, aż znalazł się przed wejściem 

do potężnej, ciemnej jaskini. Niepewnym krokiem wszedł do jej wnętrza. 

Chodź dalej, bracie – zachęcił go przyjemny głos. W półmroku Beduin  

dostrzegł modlącego się pustelnika. Mieszkasz tutaj? – zapytał. Oczywiście. 

Ale jak udaje ci się przetrwać w tej jaskini? Przecież jesteś tutaj sam, ubogi,  

z dala od wszystkich. Pustelnik uśmiechnął się. Nie jestem ubogi. Posiadam 

wielkie skarby. - Gdzie? Spójrz tutaj – pustelnik wskazał małą szczelinę w jed-

nej ze ścian jaskini i spytał: Co widzisz? - Nic. Na pewno nic? – nalegał pustel-

nik. - Jedynie skrawek nieba. Skrawek nieba! Czy nie uważasz, że to wspaniały 

skarb? 

 

Nauczanie papieskie o Eucharystii 

Eucharystia ustanowiona przez Chrystusa na nieustanną pamiątkę Jego męki, 
wdraża chrześcijaninowi myśl o konieczności zbawiennej pokuty. I rzeczywi-
ście już do swych pierwszych kapłanów rzekł Chrystus: „to czyńcie na moją 
pamiątkę”. Słowa te zaś znaczą: to czyńcie na pamiątkę mego smutku, mego 
cierpienia i bólu, mojej śmierci krzyżowej. Stąd to sakrament ten jest zarazem 
ofiarą i wezwaniem do pokuty, w każdym czasie jest wezwaniem do rozmai-
tych umartwień. Równocześnie jest też ciężkim i poważnym potępieniem 
wszelkiego hedonizmu, tak bardzo wychwalanego i zalecanego przez ludzi nie 
mających poczucia wstydu: „albowiem ilekroć spożywacie ten chleb, albo pije-
cie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. 

 

Na wesoło 

* Do kancelarii parafialnej wchodzi młoda dziewczyna: Proszę o ślub. Jak naj-

szybciej! – mówi stanowczo. Skąd ten pośpiech, córko? – pyta ksiądz. 

A co? Nie słyszał ksiądz? „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”! 

* Nauczycielka do Jasia: Przyznaj się! Ściągałeś od Małgosi - Skąd pani to 

wie? Bo obok ostatniego pytania ona napisała „nie wiem” a Ty napisałeś „ ja 

też”. 

 

Intencja papieska: Aby zakonnice i inne kobiety konsekrowane nadal odkrywa-
ły nowe odpowiedzi w obliczu wezwań naszych czasów. 

 
Dziś kolekta na cele parafii. O 16:30 ostatnie Nabożeństwo kolędowe. 

——————————————–——–—–—————–——–———————— 
W środę Ofiarowanie Pańskie. Msze św. o 8:00 i 17:00, poświęcenie Gromnic oraz błogo-
sławieństwo św. Błażeja. Kolekta na cele klasztorów kontemplacyjnych. 
O 19:30 w kościele i transmisji Błagalna Modlitwa Różańcowa w intencjach przebłagal-
nych oraz ustania pandemii, o pokój dla świata (w domach można gromadzić się przy  
zapalonych gromnicach). 

——————————————–——–—–—————–——–———————— 

I czwartek miesiąca. O 16:00 Godzina św. 
——————————————–——–—–—————–——–———————— 

I piątek miesiąca. Msze św. o 7:00 w j. niemieckim, po Wystawienie Najśw. Sakramentu 
oraz o 17:00. Od 8:00 odwiedziny chorych z Komunią św. w domach. 

——————————————–——–—–—————–——–———————— 
I sobota miesiąca. O 15:00 Msza św. chrzcielna i roczków. O 17:00 Nabożeństwo Maryj-
ne. Na Mszy św. o 8:00 błogosławieństwo chleba i wody. 

——————————————–——–—–—————–——–———————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezji i seminarium. 
——————————————–——–—–—————–——–———————— 

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu-Bóg  
zapłać. W tym tygodniu prośba do pań: Iwona Kazuch, Iwona Świerc oraz  z ul. Leśnej: 
Edyta Bryłka, Irena Śmieszkoł. 

——————————————–——–—–—————–——–———————— 

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

Do nabycia Gość Niedzielny (cena 8 zł.). W zakrystii do nabycia świece Gromnice. 

——————————————–——–—–—————–——–———————— 
* 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 do 31 stycznia (podajemy 
imię nazwisko, adres, pesel, numer dowodu i do kiedy jest ważny oraz wpłata 300 zł. za-
liczki). 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, wstę-
py, śniadania). Zapisy do 31 stycznia (podajemy imię nazwisko, adres, pesel oraz 100 zł. 
zaliczki). Można również dojechać swoimi samochodami, wtedy koszt jest mniejszy o 100 
zł. Również  należy się zapisywać u ks. Piotra. 

——————————————–——–—–—————–——–———————— 
W lutym następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

06.02. Róża 10 p. Brygida Lepka 
13.02. Róża 11 p. Krystyna Swoboda 

20.02. Róża 12 p. Manfred Ullmann 
27.02. Róża   1 p. Teresa Obst 

——————————————–——–—–—————–——–———————— 

++ Odbył się pogrzeb śp. Teresy Spałek l. 84. Wieczny odpoczynek ….++ 


