
 

 

 

 

Niedziela 02.10. XXVII zwykła 

  7:00 Różaniec 
  7:30 Za ++ matkę Jadwigę Bonk z ok. urodzin, ojca Jerzego, rodziców Martę i Izydora Drzymała, 

teściów Balbinę i Franciszka Bonk, ++ z rodzin Bonk, Drzymała i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 
10:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM  o opiekę, zdrowie, łaski 

dla Urszuli Zuber z ok. 85 r. urodzin oraz o Boże bł. w całej rodzinie 

 2. Za ++ rodziców Łucję i Klausa Gepert z ok. ich urodzin  

16:30 Różaniec 

17:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Eryka, syna Pawła, rodziców, teściów, zięcia Waldemara i pokr. z obu 
stron 

 

Poniedziałek 03.10. 

  7:00 Z podz. za dar życia i ludzi z prośbą za wst. św. Jakuba o Bożą Moc i Radość na Drogach życia  
w int. ks. Piotra oraz za ++ rodziców Lydię i Konrada 

17:30 Różaniec 
18:00 Za ++ matkę Reginę Kosytorz w r. śmierci, ojca Teodora i Wiktora, siostrzeńca Pawła Bronek  

i pokr. z obu stron 

 

Wtorek 04.10. św. Franciszka z Asyżu, wsp. 

17:30 Różaniec 
18:00 Za ++ matkę Jadwigę Bonk z ok. urodzin, ojca Jerzego, rodziców Martę, Izydora Drzymała,  

teściów Balbinę, Franciszka Bonk, ++ z rodzin Bonk, Drzymała i pokr. 

 

Środa 05.10. św. Faustyny Kowalskiej, wsp. 

17:00 Za + Mirosława Drąg w1 r. śmierci 

19:30 Różaniec 

 

I Czwartek 06.10.  

17:00 Godzina św. Koronka Różaniec 

18:00 Za ++ rodziców Julię i Józefa, ich rodziców, rodzeństwo, szwagra Józefa, zięcia Bernarda i pokr.  

 

I Piątek 07.10. NMP Różańcowej, wsp. 

17:30 Różaniec 

18:00 Za ++ rodziców Johannę i Kleofasa, Paulinę i Johanna, siostrę Irmgardę, braci Georga, Waltra, 
Helmuta, bratowe Barbarę, Helenę, szwagrów Ernesta, Józefa i pokr. 

 

Sobota 08.10. 

  8:00 Za + Helmuta Krupka - zam. od sąsiadów 

17:30 Różaniec 

18:00 Za ++ matkę i babcię Gertrudę Góra w1 r. śmierci, jej męża Alfreda i pokr. 

 

Niedziela 09.10. XXVIII zwykła 

  7:00 Różaniec 
  7:30 O szczęście wieczne za ++ rodziców, teściów, siostry, braci, szwagierki, szwagrów i pokr. z obu 

stron 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 

10:00 O szczęście wieczne dla ++ męża, ojca, dziadka Ludwika w 7 r. śmierci, rodziców, teściów  

16:30 Różaniec 

17:00 Za ++ brata Joachima w 3 r. śmierci, żonę Mariannę w miesiąc po śmierci, rodziców, teściów, 
rodzeństwo i pokr. 

od 02.10. do 09.10. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

36 (1494) 02.10.–09.10.2022 r. 

Miesiąc październik - Miesiąc Różańcowy. Zapraszam do udziału w Nabożeń-
stwach oraz do odmawiania tej modlitwy w domach. W kościele Różaniec odma-
wiamy:  niedziela o 16:30; poniedziałek wtorek, czwartek, piątek, sobota  
o 17:30; środa jedna 10, po Mszy św. szkolnej, a cały Różaniec o 19:30,  
zakończony Apelem. 

Parafialnie 

− Pojawił się wyświetlacz tekstów pieśni. Dwa lata trwało moje zastanawianie się 
i rozmowy nad tym urządzeniem. Wiem, że są plusy i minusy takiego rozwiąza-
nia. Jednak jest, działa i przyjmijmy to. Obecnie nie ma chyba usprawiedliwie-
nia gdy ktoś nie śpiewa. Zachęcam jednak do przynoszenia książeczki 
(szczególnie na Nabożeństwa). Droga do nieba to również modlitwy. 

− Bóg zapłać za obecność na Spotkaniach Grup parafialnych. Za trwanie w nich 
osób, które były, nowym osobom za przybycie. Przez to dajecie świadectwo 
waszej łączności z parafią, Kościołem. Jest to też dla mnie, jako proboszcza, 
bardzo ważne, budujące i mobilizujące. 

− Ogrzewanie w kościele: jak działa? czy damy radę opłacać zimą?  Prośba o nie 
nakręcanie się oraz radość za każdą pogodę (polecam „Pieśń Słoneczną św. 
Franciszka”). Bądźmy jak nie dumni, to przynajmniej zadowoleni z tego co 
udaje się zrobić w przestrzeni gospodarczo– materialnej parafii. 

− Cmentarz jest parafialny, ale odpowiedzialni za jego utrzymanie są wszyscy: 
parafinie oraz osoby spoza parafii, które maja tu groby. Praktykujący i nieprak-
tykujący. Przypominam o uiszczaniu opłat za groby i pomniki. Może obecnie, 
gdy znowu palimy w piecach różne rzeczy, te które można spalić nie wrzucaj-
my do śmietnika. Niestety zdarza się, że do śmietników wyrzucane są śmieci 
nie cmentarne (zwracajmy uwagę).  

− Bóg zapłać za zamawiane Intencje Mszalne za żyjących i zmarłych 

− Zachęcam, aby uczestnicząc w Mszach św. zasiadać bliżej stołu - ołtarza.  
Zapraszam osoby z chóru, czy też stojące lub siedzące na stopniach ołtarza  
z tyłu (ołtarz to nie ławka) z tyłu kościoła do zajmowania miejsc w ławkach. 
Będzie nas więcej, będzie piękniej.  

− Dziękuję za tak liczny, chętny, gorliwy udział w każdym organizowanym.  
wyjeździe na pielgrzymki, wycieczki. 

− Firma Kalka Krzysztof zakończyła montaż nowych, wszystkich, drzwi  
zewnętrznych w świątyni. Firma Klysek Józef zakończyła upiększenie klombu 
przy świątyni. Pan Sylwek maluje pomieszczenia klasztoru i obrabia drzwi  
kościoła. Pan Mirek grabi liście. 

 
www.parafia-kolonowskie.pl 

tel: 77 4611167 
e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl 

konto: BS o. Kolonowskie 
28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 

PayPalparafia.kolonowskie@wp.pl 
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Firma Kapica wymieniła okna w klasztorze, w najbliższym czasie zostanie 
jeszcze wymienione jedno okno w klasztorze i sześć na plebanii. Firma Hornik 
Grzegorz przygotowała Busa do tras i wykorzystania do celów parafialnych. 
Firma Serafin z Krakowa zamontowała wyświetlacz tekstów pieśni. Firma  
Nowy Styl z Jasła wykonała 50 nowych krzeseł do salki katechetycznej. 

Wyjazd do Zakopanego (wyjeżdża 48 osób)  
W piątek o 5:03 z parkingu wyjazd autokaru (w drodze odmówimy Różaniec).  
Po przyjeździe do domu o. Werbistów, rozlokowanie się i śniadanie. Następnie 
Msza św. z nauką (Msza św. będzie odprawiona w intencji Naszej parafialnej 
Rodziny Różańcowej). Po Mszy spacer do sióstr i braci Albertynów (w zależno-
ści od pogody). Po południu czas wolny m.in. na obiad (który można spożyć we 
własnym zakresie w mieście lub ugotować w domu werbistów). O 19:00 Adora-
cja Najświętszego Sakramentu i wieczorno-nocna „Rodzinna Wielka Gra”.  
W sobotę o 7:30 Modlitwa i Msza św. z nauką. Śniadanie. Spacer w góry ( Do-
lina Kościeliska). Po powrocie obiad (podobnie jak w piątek). O 19:00 Róża-
niec. O 20:07  zabawa taneczna, o 3:00 cisza nocna :) W niedzielę o 7:30 Mo-
dlitwa i Msza św. z kazaniem. Śniadanie. Spotkanie (rozmowy, świadectwa  
i piosenki). Czas wolny. Około 15:00 wyjazd grupy do domu (ja natomiast  
zostaję jeszcze kilka dni w Tatrach z osobami Domu Nadziei z Dylak). 

Zabawa Fit-Andrzejki: 19 listopada 2022 roku 
W salkach, przy muzyce zespołu, strój luźny (coś na sportowo), kolacja, 
barszcz i 2 krokiety, kołacz, kawa, napoje (woda, oranżada), niespodzianki. 
Bilety w cenie 89 zł. od osoby do nabycia u ks. Piotra. 
Ukraina 

Na wschodzie Ukrainy, na terenach wyzwolonych jest głód. Organizujemy 
transport. Dary można przynosić, żywność i środki czystości (szczegóły na  
fecebook Piotr Bekierz) do salki (dyżuruje pan Mirek) w tym tygodniu - od po-
niedziałku do czwartku w godzinach 9:00-10:00 i 17:00 - 17:30. 
Ministranci 

Wyjazd na ligowy mecz piłki nożnej Górnik Zabrze - Lech Poznań w niedzielę 
16.10.2022 roku o godzinie 18:30. zapisy u ks. Piotra do czwartku 06.10. Przy-
nosimy dane: imię, nazwisko numer pesel, 5 zł. zgodę rodziców (jeśli nie ma 
18 lat). 
Spotkania: 

− W czwartek 20.10. o 18:45 Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej 

− W piątek 21.10. o 18:45 Spotkanie rodziców dzieci I komunijnych 

− W środę 26.10 o 16:00 Spotkanie dzieci I komunijnych 
− W czwartek 27.10. o 16:45 Spotkanie kandydatów do Bierzmowania (klasa 

VIII) 
− W piątek 28.10. o 20:00 „Nocna Droga 2+2=10 km.” (kościół - Parking  

w połowie drogi do Zawadzkiego, powrót lasem do ul. Kościuszki i do do-
mów). 

 
Dziś kolekta na cele seminarium i diecezji. O 16:30 Nabożeństwo Różańcowe, 
o 16:15 w kościele poświęcenie Różańców dla dzieci I komunijnych oraz  
wszystkich innych.  

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

W poniedziałek Msza św. o godzinie 7:00 i 18:00. 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

Zapisywanie Intencji Mszalnych na 2023 rok ( również na 2022 r.). Można to 
uczynić również drogą poczty elektronicznej (podać treść Intencji oraz datę) 
adres: parafia.kolonowskie@wp.pl  

W kancelarii zapisy będą: 

- Wtorek 8:00 - 10:00; 16:00 - 17:30; 

- Środa 16:00 - 17:00; 18:00 - 19:00; 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

I czwartek miesiąca. Wyjątkowo w tym dniu będą odwiedziny chorych w do-
mach z Komunią św. Początek odwiedzin o godzinie 8:00. O 17:00 Godzina 
św. O 16:15 w salce Spotkanie uczniów klasy VI i VII (w sprawie Bierzmowa-
nia). 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

I piątek miesiąca, Msza św. będzie tylko o godzinie o 18:00. 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać. 
W nadchodzącym tygodniu o sprzątanie kościoła i salek, prosimy panie z ulicy 
Kościuszki: Joanna Koźlik, Brygida Antczak, Elżbieta Bereziuk, Sylwia Trza-
sko 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

W sobotę 15.10. od 10:00 Pielgrzymka Żywego Różańca na Górę św. Anny. 
Zapisy w zakrystii lub u pani Marii Kruk (tel. 886047683). 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

++ Odbył się pogrzeb śp. Urszuli Żurek l.89. Wieczny odpoczynek … ++ 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

Sentencje: ks. Jan Kaczkowski - Boża, krucha bezbronność daje siłę naszemu 
człowieczeństwu w pokonywaniu codziennych trudności i kłopotów. 

- Skoro życie ma swój sens, to  cierpienie i śmierć, które są tego życia składo-
wą, muszą mieć sens. Frankl pisał, co zaczerpnął od Dostojewskiego, że na 
cierpienie trzeba zasłużyć, że cierpienia należy stać się godnym. 
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