
 

 

 

Niedziela 04.09. XXIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża i ojca Bogusława w r. urodzin, jego rodziców, brata, rodziców Różę i Fran-
ciszka, bratową, szwagierkę, szwagra, krewnych 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, 
łaski w rodzinie Renaty i Mariana 

16:30 Nieszpory 

17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MB Uzdrowienia Chorych 
o opiekę, zdrowie, siły, łaski dla Marii Bednorz z ok. 90 r. urodzin, o Boże bł. w rodzi-
nach dzieci 

 

Poniedziałek 05.09. św. Matki Teresy z Kalkuty, wsp. 

  7:00 Za ++ męża i ojca Marcina, syna i ojca Andrzeja, rodziców Annę i Jana, brata Huberta, 
teściów Anastazję, Jana, wnuczkę Teresę i pokr. 

 

Wtorek 06.09.  

18:00 Za ++ ojca Alfonsa w r. śmierci, jego rodziców, rodzeństwo, teściów, córkę Annę, mamę 
Cecylie, teściów Jadwigę i Pawła oraz pokr. 

 

Środa 07.09.  

17:00 Za + ojca Piotra oraz o Boże bł. łaski i zdrowie w rodzinie z ok. r. ślubu o opiekę Anioła 
Stróża dla dzieci 

 

Czwartek 08.09. Narodzenie NMP, święto 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 W intencji żyjących i ++  Róż Różańcowych 

 

Piątek 09.09.  

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ męża i ojca Marcina w 17 r. śmierci, rodziców, teściów, braci Edwarda i Francisz-
ka oraz pokr. 

 

Sobota 10.09.  

  8:00 Za ++ męża i ojca Wiktora w 3 r. śmierci, jego rodziców, teściów, rodzeństwo, pokr.  
i dusze w czyśćcu 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + Marię Banach z ok. urodzin, ++ z rodziny i pokr. 

 

Niedziela 11.09. XXIV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Elżbietę Leja, ojca Pawła i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 

10:00 1. Dożynki - Dziękczynienie 

 2. Za ++ Adelajdę Świerc w 2r. śmierci, męża Gerharda 

16:30 Nabożeństwo Dziękczynne 

17:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Anastazję i Ewalda Steinert, Marię i Jana 
Strach, syna Łukasza i pokr. 

od 04.09. do 11.09. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

32 (1490) 04.09.–11.09.2022 r. 

Refleksja 

„Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony 

i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem”.  

O jaką nienawiść tu chodzi? Gdyby Pan Jezus wypowiedział te słowa w na-

szym języku i w naszym kraju, czy ktokolwiek byłby w stanie uwierzyć w Jego 

Bóstwo? Jak wyglądałaby wspólnota Jego uczniów, zrodzona w imię po polsku 

rozumianej nienawiści? Aby dobrze zrozumieć intencje i właściwy sens twar-

dych słów Chrystusa, trzeba koniecznie uwzględnić znaczenie wypowiedzi 

Zbawiciela w oryginalnym, aramejskim języku. W języku polskim bowiem 

nienawiść zawsze oznacza zaprzeczenie miłości, a nasz stosunek do innych 

osób (zarówno pozytywny, jak i negatywny) możemy wyrazić wieloma innymi 

słowami, dającymi się „cieniować”. Kogoś na przykład kochamy lub miłujemy, 

z innymi wiąże nas przyjaźń lub zwykła sympatia. I odwrotnie: kogoś nie lubi-

my, czujemy do niego niechęć lub antypatię. Możemy mieć nawet racjonalne 

powody po temu i nie od razu musi to być grzechem. Nienawiść natomiast,  

jako pragnienie zła dla drugiej osoby i robienie jej czegoś na złość, zawsze jest 

grzechem. Nie tylko ciężkim, ale i głupim. Jest rzeczą oczywistą, że nie o ta-

kiej nienawiści myślał Chrystus, gdy mówił o niej jako o koniecznym warunku 

pójścia za Nim. W ojczystym języku Pana Jezusa naszą relację do innych osób 

opisują w zasadzie tylko dwa słowa: „kochać” i „nienawidzić”, przy czym 

„nienawidzić” nie znaczy życzyć źle, lecz kochać mniej, odczuwać większy 

dystans. Gdy na przykład Pismo święte mówi, że Pan Bóg kochał Jakuba,  

a Ezawa „miał w nienawiści”, to stwierdza, że jednego ukochał bardziej niż 

drugiego, że w definitywny sposób go wybrał i właśnie z nim związał swoje 

plany. W tym kontekście staje się jasne, że Chrystus od tych, którzy chcą iść za 

Nim – a więc dokonują definitywnego wyboru Jezusa jako swojego Pana i Zba-

wiciela – domaga się „nienawiści” czyli zweryfikowania dotychczasowych  

relacji w stosunku do wszystkich osób lub wartości, które z naturalnych wzglę-

dów mogłyby aspirować do zajęcia centralnego miejsca w życiu chrześcijanina 

(np. rodzice, małżonek, dzieci). 

 
Sentencja: John Maxwell - Nigdy nie zmienisz swojego życia, jeśli nie zmie-
nisz czegoś, co robisz na co dzień.  
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Opowiadanie 

Ślub. Nowożeńcy dogadali się z proboszczem, że zorganizują małe przyjęcie na 
dziedzińcu parafialnym przed kościołem. Niestety rozpadało się, i nie mogąc 
zrobić przyjęcia na dworze, młodzi poprosili księdza, aby pozwolił im świętować 
w kościele. Proboszcz nie był wcale zadowolony z pomysłu, by świętować we-
wnątrz kościoła, ale nowo poślubieni rzekli: Zjemy kawałek tortu, zaśpiewamy 
jakąś piosenkę, wypijemy trochę wina, a potem pójdziemy do domu. Proboszcz 
dał się przekonać. Jednak zaproszeni wypili trochę wina, zaśpiewali piosenkę, 
potem wypili znowu trochę wina, zaśpiewali jeszcze jedną piosenkę, a potem 
znowu wino i znowu piosenki. I tak po półgodzinie w kościele świętowano na 
całego. Wszyscy bawili się, ciesząc się ślubem. Tylko proboszcz w napięciu 
przechadzał się w tę i z powrotem po zakrystii, rozdrażniony hałasem, jaki we-
selni goście czynili w kościele. Wszedł jego wikariusz i powiedział: Widzę, że 
proboszcz jest bardzo spięty. Jasne, że jestem bardzo spięty! Słyszysz, jaki robią 
hałas, właśnie w Domu Pańskim! Na wszystkich świętych! Ależ Ojcze, nie mieli 
żadnego miejsca, gdzie mogliby się podziać! Wiem o tym dobrze! Ale czy trzeba 
przy tym robić tyle hałasu? No, w gruncie rzeczy, Ojcze, nie możemy zapomi-
nać, że sam Jezus brał pewnego razu udział w weselu. Proboszcz odrzekł: Wiem 
doskonale, że Jezus Chrystus brał udział w weselu, nie musisz mi wcale o tym 
przypominać! Ale w Kanie Galilejskiej nie mieli Najświętszego Sakramentu! 

 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym 

„Iluż mężczyzn i kobiet - ich imion nie znamy - przynosi chlubę naszemu ludo-
wi, przynosi chlubę naszemu Kościołowi, bo są mężni: mężnie idą przez swoje 
życie, dbają o rodzinę, pracują, pielęgnują wiarę. Ci nasi bracia i siostry są świę-
tymi, świętymi w życiu codziennym, świętymi ukrytymi pośród nas: mają wła-
śnie ten dar męstwa, pozwalający wykonywać swoje obowiązki osób, ojców, ma-
tek, braci, sióstr, obywateli. Jest ich tak wielu! Dziękujmy Panu za tych chrześci-
jan, w których jest ukryta świętość: to Duch Święty, którego mają w swoim wnę-
trzu, sprawia, że idą naprzód!” (papież Franciszek). 

 

Wesoło 

Czego uczy nas przypowieść o robotnikach w winnicy, z których każdy otrzymał 
jednakową zapłatę, bez względu na to, czy przyszedł o godzinie pierwszej, czy 
dopiero o jedenastej? – pyta katecheta na lekcji religii. Żeby się za bardzo nie 
spieszyć do pracy. 

 
Mówię ci, te wakacje były niesamowite. Jadę na słoniu, patrzę do tyłu, a tu lew, 
patrzę obok, a tam dwa tygrysy! – chwali się kolega. O matko! Co zrobiłeś? – 
dopytuje drugi kolega. Nic, karuzela się zatrzymała i zszedłem. 
 
Mamo wiesz ile jest pasty do zębów w tubce? – pyta syn mamę. Nie synku – od-
powiada mama. A ja wiem. Od telewizora do kanapy. – odpowiada dumny syn. 

 
Dziś kolekta na cele seminarium i diecezji 

——–—–—–——–————————–———–—–—–——–—————–—— 
W środę o 17:00 Msza św. Szkolna. Błogosławieństwo uczniów oraz tornistrów 
uczniów klasy I 

——–—–—–——–————————–———–—–—–——–—————–—— 
W przyszłą niedzielę o 10:00 Msza św. Dziękczynna - Dożynki. Kolekta na cele parafii. 

——–—–—–——–————————–———–—–—–——–—————–—— 
Kancelaria czynna w czwartek po Mszy św. Do nabycia Gość Niedzielny. Do czwartku 
prośba o podzielenie się i przyniesienie warzyw, owoców do dekoracji dożynkowej. 

——–—–—–——–————————–———–—–—–——–—————–—— 
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać. W nad-
chodzącym tygodniu o sprzątanie kościoła i salek, prosimy panie z ulicy Nowej: Kata-
rzyna Bukało, oraz z ul. Kościuszki: Danuta Radlańska, Maria Szmyt, Stefania Glik. 

——–—–—–——–————————–———–—–—–——–—————–—— 
Bóg zapłać za ofiary, modlitwy, wykonane prace. Ogromne słowa wdzięczności za 
wspólne pielgrzymowanie na Górę św. Anny. „Piękni ludzie w fajnym Koście-
le” (szczegóły można zobaczyć i poczytać na fecbook Piotr Bekierz). 

——–—–—–——–————————–———–—–—–——–—————–—— 
Zapowiedzi przedślubne: 3. Sonia Springer Staniszcze Małe i Mateusz Czupała                                          
Kolonowskie 

——–—–—–——–————————–———–—–—–——–—————–—— 
Ważnym elementem życia parafii są grupy parafialne. Przez pandemię trochę działania 
niektórych z nich zostały ograniczone. Ale dziś wsparciem dla księdza i znakiem zaan-
gażowania w sprawy Kościoła i parafii jest Obecność w grupach. Dla osób które są 
przy Kościele, proszę, aby trwały. To nie jest czas rezygnowania, ale obecności i zaan-
gażowania. Plan Spotkań w nadchodzącym tygodniu: 

- wtorek 06.09. o 19:00 - Lektorzy 
- środa 07.09. o 17:45 rodzice dzieci I komunijnych 

- czwartek 08.09. podczas Mszy św. o 18:00 Róże Różańcowe 
Na Spotkania zapraszam osoby już należące do grup, ale bardzo gorąco zapraszamy 
nowe osoby. 

——–—–—–——–————————–———–—–—–——–—————–—— 
Wyjazd do Zakopanego w dniach 7-9 października. W piątek o 5:00 wyjazd z parkingu, 
powrót w niedzielę wieczór. W programie Modlitwy, Msze, konferencje, wyjścia na 
szlak, gry, zabawa taneczna. Koszt 310 zł. (Ministranci i Marianki 200 zł.) Opłacone 
są: 2 noclegi, 3 śniadania, ubezpieczenie, wstępy, poczęstunki. Jest lista wstępna i oso-
by z tej listy do wtorku 06.09 proszę o wpłatę (brak wpłaty oznacza rezygnację z wyjaz-
du). 

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

Fundamentem życia parafii jest Sprawowana każdego dnia Eucharystia. Dziękujemy 
sobie wzajemnie za Obecność na Mszach niedzielnych i tygodniowych. TRWAJCIE … 
pomimo…. Dziękuję za zamawiane Intencje Mszalne za żyjących i zmarłych. Poprzez 
potrzebę modlitwy dajecie świadectwo życia z Bogiem i w Kościele. Można zamawiać 
Intencje jeszcze na bieżący rok a w październiku ogłoszę kiedy będzie można zamawiać 
Intencje na 2023 rok. Bóg zapłać za składane ofiary naszym organistom. 


