od 05.05. do 12.06. 2022 r.
Niedziela 05.06. Zesłanie Ducha św.
7:00 Różaniec
7:30 O radość wieczną dla matki Anny z ok. r. urodzin, ojca Teodora, teściów Elżbietę i Gerharda
oraz dziadków z obu stron
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, łaski
w rodzinie Krystyny i Gerarda z ok. 40 r. ślubu
16:30 Nabożeństwo
17:00 Za ++ brata Piotra, rodziców Łucję i Teodora, teściów Ritę i Augustyna, szwagra Jana, dziadków i pokr.
Poniedziałek 06.06. NMP Matki Kościoła
8:00 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych
O opiekę MB i Anioła Stróża o szczęśliwą operację dla Alicji
18:00 Za ++ męża i ojca Jana w r. urodzin, jego rodziców Martę i Jana, braci Józefa i Franciszka,
rodziców Krystynę i Wilhelma, brata Karola, ciocię Józefinę i pkr.
Wtorek 07.06.
18:00 1. Za ++ męża i ojca Józefa w r. śmierci, Paulinę i Józefa, Paulinę i Franciszka, synową Beatę,
brata Gerharda i Elżbietę, siostrę Reginę i Teodora, Pawła oraz pokr.
2. Za + Henryka Ulrich w miesiąc po śmierci
Środa 08.06. św. Jadwigi, królowej, wsp.
17:00 Za + Helenę Krupka w 1 r. śmierci
Czwartek 09.06. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto
17:45 Koronka
18:00 Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana przez wst. Maryi Matki kapłanów
o umocnienie światłem i darami Ducha św. dla żyjących kapłanów oraz o życie wieczne dla
zmarłych

Piątek 10.06.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Waltra ich rodziców, rodzeństwo z obu stron, brata Jerzego, rodziców Martę i Emanuela oraz pokr.
Sobota 11.06. św. Barnaby , apostoła, wsp.
8:00 Za ++ męża i ojca Grzegorza w r. śmierci, rodziców, dziadków z obu stron i pokr.
15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, łaski w int.
Sylwii Student z ok. 50 r. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinie
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ matkę Hildegardę w 1 r. śmierci, ojca Tadeusza, ++ z rodzin Szaton, Obst, Szydłowski,
Kostyra, Padberg, Kurda
Niedziela 12.06. Trójce św.
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Katarzynę i Teofila Bonk, brata Gotfryda, szwagierkę Otylię, szwagra Waltra
i pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ matkę Ingeburgę Muc w r. urodzin, ojca Alfreda, pokr. Muc, Kandora
16:30 Nieszpory
17:00 Za + Martę Puzik w r. urodzin

www.parafia-kolonowskie.pl
tel: 77 4611167
e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl
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Wieczorem, po dniu pełnym radości, że w końcu zostałem księdzem spojrzałem
w telefon, żeby odpowiedzieć na życzenia i gratulacje. Przejrzałem też Facebooka.
I trafiłem na Twój wpis, w którym nazywasz mnie pedofilem. Trafił we mnie piorun.
Co ja Ci zrobiłem?
W minionych tygodniach w wielu diecezjach odbywały się święcenia kapłańskie.
Jeden z neoprezbiterów odpowiedział na hejt, jaki w mediach społecznościowych
wylał się na niego zaledwie kilka godzin po przyjęciu święceń. Poruszający wpis pragnącego zachować anonimowość kapłana.
Jestem księdzem. Nic Ci nie zrobiłem
Jestem księdzem od kilku godzin. Tyle lat czekałem na ten moment, kiedy będę mógł
założyć ornat i odprawić pierwszą Mszę św. To tak jak dla Ciebie ślub. Przypomnij
sobie ten moment – wyobrażałeś go sobie setki razy: jak będziecie wyglądać, jak
będziesz mówił swojej żonie „i nie opuszczę Cię aż do śmierci”, jak planowałeś
wesele. Albo to wszystko jeszcze przed Tobą. Mówisz „najpiękniejszy dzień
w życiu”.Ale w moim „najpiękniejszym dniu” napisałeś pod zdjęciem z moich święceń „kolejne pokolenie pedofili i nierobów”. Nazwałeś mnie pedofilem, chociaż
brzydzę się tą zbrodnią tak samo jak Ty. Twierdzisz, że zostałem księdzem, aby
dostatnio żyć i nic nie robić, chociaż nawet nie wiesz, jak mam na imię. Wieczorem,
po dniu pełnym radości, że w końcu zostałem księdzem spojrzałem w telefon, żeby
odpowiedzieć na życzenia i gratulacje. Przejrzałem też Facebooka. I trafiłem na Twój
wpis. Trafił we mnie piorun. Co ja Ci zrobiłem? Wiem. Powiesz, że wstąpiłem do
mafii, w której tuszowało się pedofilię, więc należało mi się. Ale ja nie mam z tymi
zbrodniami nic wspólnego. Dopiero co zostałem księdzem, bo chcę żyć dla ludzi
i Boga. Wyobraź sobie, że ktoś wstawił zdjęcie z Twojego ślubu. Ja – gdy jeszcze
trwa Twoje wesele – piszę pod zdjęciem: „Taki piękny ślub. Szkoda, że ją będzie
zdradzał i wcale jej nie kocha”. Albo pod zdjęciem Twoich dzieci na FB napiszę:
„Tatuś nigdy was nie chciał. Urodziłyście się, bo mamusia chciała mieć dzieci”.
Przecież są tacy faceci, którzy zdradzają swoje żony i wcale nie chcieli dzieci… Czytam też inne komentarze. Ktoś napisał „Pedały”. Jeszcze ktoś inny pyta
„Czy zostali wysterylizowani, zanim pójdą do ludzi?”. Nie jesteś sam w tym hejcie.
Są inni. To ja jestem w tym wszystkim sam. Bo co mam zrobić? Nie zostać księdzem, bo Ty masz gorszy tydzień? Jesteś hejterem. Powtórzę to jeszcze raz: Jesteś
tchórzliwym hejterem. Zaatakowałeś mnie, chociaż nic Ci nie zrobiłem, a moją jedyną winą jest to, że jestem od kilku godzin księdzem. Wybrałem niełatwą drogę
kapłaństwa. Postaram się na niej żyć uczciwie, chociaż pewnie czasem upadnę, bo
jestem tylko człowiekiem. Ale miałem odwagę zostać księdzem w czasach, w których mówisz „ksiądz”, a myślisz „pedofil”. Miałem odwagę. Ty byś ją miał? Jeśli
twierdzisz, że księża żyją dostatnio, a Ty musisz ciężko pracować, to czemu sam nim
nie zostałeś? Chętnie bym Ci wytłumaczył, że to nieprawda, że nie płacimy podatków. Ale nie będziesz słuchał…

Powiedziałbym Ci też chętnie, że to nieprawda, że każdy z nas zna jakiegoś księdza pedofila,
którego ukrywa środowisko, bo to nasz kumpel. Ale nie będziesz słuchał… Opowiedziałbym
Ci też, że miałem ojca alkoholika i pochodzę z biednej rodziny. Wiem, co to ciężka praca,
strach o jutro, choroba ojca. Wiem, co to bieda. Ale nie będziesz słuchał…I na koniec powiedziałbym Ci, że bardzo zraniłeś mnie dzisiaj. Bo nie jestem inny niż Ty. Serio jestem normalnym człowiekiem. Może nawet nieco bardziej wrażliwym na świat – dlatego przyciągnęła
mnie taka droga powołania. Ale nie będziesz słuchał… Wiesz, dlaczego napisałem, że nie
będziesz słuchał? Bo tu nie chodzi o dyskusję na argumenty. Przecież to jasne. Chodzi
o to, co masz w sercu. Nie jesteś złym człowiekiem. Tak jak ja nie jestem pedofilem i złodziejem. Jesteś hejterem. A w zasadzie byłeś nim przez chwilę. Bo miałeś gorszy moment. Bo
widok księdza przywołał jakieś zranienia. Albo po prostu nie chodzisz do kościoła,
może żyjesz w grzechu i mój widok, jest dla Ciebie tym samym, czym dla przestępcy widok
policjanta. On krzyknie „Jebać policję”, a Ty napisałeś „Ksiądz pedofil”. Jest Ci lżej? I jako
świeżo upieczony ksiądz powinienem teraz napisać, że będę się za Ciebie modlił. Ale napiszę
Ci coś innego… Dzieli Cię jedna decyzja, jeden „Enter” od tego, czy jesteś hejterem czy nie.
Zrobisz, jak uważasz. Na dole masz miejsce na komentarz. Ja chcę być dobrym księdzem.
Z hejtem będzie mi trudniej. Może kiedyś przyjdą chwile zwątpienia. Może nawet kryzys.
Ciebie to nie będzie obchodzić, bo nawet nie będziesz mnie pamiętać. Ale będą
następni i następni. I kolejni. Jasne, że mógłbym tu napisać, że spotkamy się kiedyś, bo przyjdziesz „po księdza” dla Twojej umierającej mamy albo żony. I że wtedy się policzymy. Ale
nie – nie policzymy się. Ja wtedy pojadę z Tobą i przygotuję na odejście najbliższą Ci osobę.
Nawet słowa Ci nie powiem. Obiecuję. Jezus, dla którego miałem odwagę wstąpić na tę drogę
zapowiedział, że „skoro Mnie prześladowali, to i was prześladować będą”. Więc
w sumie na to się nastawiam. Dostanę jeszcze wiele ciosów. Może jeden z nich zmiecie mnie
z planszy. Oby nie. Jesteś pewny, że znów chcesz uderzyć? Z Bogiem! Ksiądz. Też człowiek.
dodatek ks. Piotra: … to nie jest tekst o księżach, to jest tekst o hejterach, a dokładniej
o naszych słowach. Moich i Twoich. Pisanych i Mówionych. Często mamy wyrzuty sumienia,
iż „w piątek zjadłem mięso”, ale gorszą rzeczą, niż zmielenie mięsa językiem w piątek, jest
tym samym językiem (klawiaturą), mielenie przez cały tydzień, słowem pisanym lub mówionym, drugiego człowieka. A czynimy to coraz mocniej i coraz częściej. Gdyby zapytać „czy
jesteś hejterem? 100% ludzi odpowie - Nie, ja Nie! A dlaczego tyle osób dziś boi się ludzi?
Dlaczego mało osób podejmuje studia pedagogiczne czy teologiczne ? Praca z człowiekiem
jest fascynująca, ale coraz trudniejsza. Nie jesteś hejterem…? pomyśl jak mielisz słowem
np… zawód nauczyciela? Nie smaczne! Nie jesteś hejterem…? To dlaczego jesteś tak aktywny w portalach społecznościowych. Masz odwagę pisać komentarze, maile, smsy, a nie masz
odwagi spotkać się i rozmawiać. Ostatnio miałem okazję przysłuchać się rozmowie, w której
ktoś mówił o kimś i sytuacji rodzinnej. Jako, że znam tę sytuację z pierwszej ręki, to słuchałem i dziwiłem się… że można aż takie rzeczy wymyślać, powtarzać, kłamać, obmawiać
i oczerniać… „pozamiataj najpierw w swojej zamkniętej szufladzie”. hejterzy to fajni ludzie,
ale trochę „biedni”. Żyją życiem innych, a nie swoim. hejtera nie zmienimy. Mam szczęście
spotykać się, rozmawiać, pisać z wspaniałymi osobami. Ostatnio miałem spotkania, rozmowy,
wymianę smsów, które kierują myśli, serce, życie ku niebu, ku pięknu. Te rozmowy czasami
nie są łatwe, ale piękne, bo o sobie, o swoich słabościach i o sile każdego z nas. Po takich
rozmowach jest się innym, mocnym człowiekiem, jest się „biedronką” (zakopiańczycy wiedzą
o co chodzi). Hejt podcina skrzydła, nie wznosi, nie uszlachetnia i piszącego i czytającego.
Piękne Spotkanie, Rozmowa sprawiają, że skrzydła rosną, człowiek wznosi się, chce się żyć.
hejter zostanie hejterem, bo nawet nie wie, że nim jest. Ale ja i ty możemy coś zrobić. Co?
Z hejterami nie zadawać się. Nie rozmawiać, nie odpowiadać, nie wdawać się w komentarze.
Nie otwierać przesyłanych, treści, linków, komentarzy. Polecam … jest się zdrowszym!

Dziś Zesłanie Ducha św. Kolekta na cele seminarium i diecezji. Odpust w parafii Staniszcze Małe. Pielgrzymka Mniejszości Narodowych na Górę Świętej Anny (Msza św.
o 11:00)
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
W poniedziałek NMP Matki Kościoła. Msze św. o 8:00 i 18:00.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
W środę o 17:00 Msza św. Szkolna. O 19:00 wyjazd na Apel Jasnogórski. Zapisy
w zakrystii, koszt 15 zł.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
W czwartek - Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana, Msza św. o 18:00 w intencji kapłanów
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
W sobotę w Krakowie o 11:00 święcenia kapłańskie naszego parafianina ks. Kamila Brożyny z zgromadzenia Zmartwychwstańców (módlmy się za nowego kapłana).
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.
W tym tygodniu prośba do pań z ul. Haraszowskie: Dorota Muszkiet, Irena Niemiec,
Danuta Królczyk, Maria Lejkowska.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
Do nabycia: Gość Niedzielny oraz na osobnym stoliku różne książki (ceny są podane,
pieniądze wrzucać do skarbonki.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, wykonane prace. Firma p. Kalki wykonała
i wymieniła główne drzwi kościoła (pozostały do wymiany jeszcze boczne).
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
Od 7 do 9 października (od piątku rano do niedzieli wieczór) planowany jest wyjazd autokarem do Zakopanego (program podobny do tego, który był ostatnio, lecz inne trasy).
Koszt 300 zł. Można zapisywać się (wpłacać zaliczkę 50 zł.).
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
Miesiąc czerwiec:
11. sobota - o 17.00 w Jemielnicy spotkanie Bractwa św. Józefa
11 sobota - Pielgrzymka Chorych na Górę Świętej Anny. Rozpoczęcie o 9.30
13. poniedziałek-Nabożeństwo Fatimskie
16. czwartek - Boże Ciało. Wieczór Uwielbienia na Górze św. Anny o 19:00.
17. piątek - oficjalne otwarcie Domu Nadziei w Dylakach
19. niedziela - o 11:00 Msza św. Prymicyjna. Wszystkich parafian Zapraszamy
do udziału (w tym dniu Msze św.: 7:30, 9:30, 11:00, 17:00).
21. wtorek - Spotkanie z ks. prymicjantem marianek, ministrantów i szafarzy.
24. piątek - Nocna Droga
26. niedziela - Odpust i Błogosławieństwo prymicyjne. Msze św.: 7:30, 11:00, 17:00.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
Pomoc dla Ukrainy: Magazyn w salce będzie czynny do soboty 11 czerwca, w godzinach
10:00 - 11:00. Ofiar pieniężnych na pomoc wydano - 23.770 zł. pozostało - 4.130 zł.

