
 

 

 

 

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, rodzeń-
stwo i pokr. 

 

Poniedziałek 10.10. 

17:30 Różaniec 

18:00 Za ++ żonę Helenę z ok. urodzin, rodziców Stanisława i Różę, teściów Franciszka i Martę, Jana Cier-
pioł, dusze opuszczone 

 

Wtorek 11.10.  

17:30 Różaniec 

18:00 Za ++ rodziców Elżbietę i Gerharda, Gertrudę i Alojzego oraz pokr. 

 

Środa 12.10.  

17:00 Za + Elżbietę w r. śmierci, ++ z rodziny i pokr. 

19:30 Różaniec 

 

Czwartek 13.10.  

17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ rodziców Rocha i Marię, Huberta i jego rodziców, Wilhelma i jego rodziców, brata Józefa, 
szwagra Stanisława, koleżankę Klarę 

18:45 Nabożeństwo Fatimskie 

 

Piątek 14.10.  

  9:00 W int. seniorów, samotnych, chorych, za wszystkich wolontariuszy i opiekujących się  

17:30 Różaniec 

18:00 Za ++ ojca Pawła w r. śmierci, matkę Elżbietę 

19:00 Różaniec dla młodych 

 

Sobota 15.10. św. Teresy od Jezusa, doktora Kościoła, wsp. 

  8:00 Za ++ matkę Elżbietę Kandora w r. śmierci, ojca Pawła, rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga, Elżbietę i 
Rajmunda Kaluca, dziadków z obu stron, swatów Bernarda i Eugeniusza, Lydię Bekierz  

15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, łaski dla Joanny 
i Adama z ok. 20 r. ślubu 

17:30 Różaniec 

18:00 Za ++ męża Józefa, rodziców Józefa i Marie, brata Ernesta, teściów Michała i Emilię, swata Jana,  
koleżanki Elżbietę, Paulinę, Marysię 

 

Niedziela 16.10. XXIX zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP o opiekę, zdrowie, łaski z ok. 
rocznicy ślubu oraz o światło Ducha św. i opiekę dla syna w roku akademickim  

  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 dla Beaty 
z ok. 50 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie 

16:30 Różaniec 

17:00 Za ++ ojca Alfreda w r. śmierci, matkę Elżbietę, męża Joachima, ciocie Marię i Kalrę  

od 09.10. do 16.10. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

37 (1495) 09.10.–16.10.2022 r. 

Refleksja 

Wchodząc do wsi Jezus spotyka dziesięciu takowych nieszczęśników, któ-
rzy zatrzymali się i z daleka i nawoływali. Jednak na Jego widok nie krzy-
czeli tak, jak nakazywało prawo: „nieczyści, nieczyści!”. Tym razem woła-
li: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!”. Ich wołanie staje się modlitwą: 
„Mistrzu!”. To określenie św. Łukasz często wkłada w usta uczniów Chry-
stusa, by podkreślić Jego rolę i autorytet. Czytamy dalej, że Jezus na ich 
widok zwraca się do nich z nakazem pójścia i pokazania się kapłanom. Do-
słowne tłumaczenie mówi: „jak ich zobaczył”. Jezus natychmiast dostrzega 
ich nieszczęście i zwraca się do nich. Nie zwleka, nie czeka. W Chrystusie 
Bóg wykazuje swoistą „niecierpliwość”, by szybko zaradzić ludzkiemu 
nieszczęściu. Nie leczy ich jednak w ten sposób, jak to choćby wcześniej 
opisuje ten sam Ewangelista, ale natychmiast odsyła do kapłanów. Tak jak 
w przypadku Naamana, tak i teraz cud uzdrowienia dokonuje się na odle-
głość, niezauważenie. Nie potrafimy stwierdzić uzdrowienia tych dziesię-
ciu trędowatych do czasu, kiedy oni sami tego nie zauważą. Fakt, że chorzy 
na trąd w przeciwieństwie do Naamana nie buntują się przeciw nakazowi 
Jezusa i że posłusznie idą pokazać się kapłanom, by ci stwierdzili, że zosta-
li oczyszczeni i że mogą zostać przywróceni społecznościom, w których 
wcześniej żyli, sprawia, że właśnie wiara w słowo Chrystusa oraz posłu-
szeństwo temu słowu ich uzdrawia. To właśnie słuchanie i wypełnianie sło-
wa Boga czyni cuda w naszym życiu. To ono nas przemienia, leczy ducho-
wo, a często także i fizycznie. W trakcie rozważania i wprowadzania w ży-
cie Jego słowa dokonują się cuda, których może czasem nie zauważamy. 
Zapytajmy, co sprawiło, że natychmiast poszli wypełnić Jezusowy nakaz? 
Nie widzieli przecież objawów uzdrowienia. Czy sądzili, że kapłani ich 
uzdrowią lub pozwolą powrócić do wspólnoty religijnej i społecznej, pomi-
mo ich choroby? Kiedy są w drodze, następuje cud. Nie wiemy kiedy,  
w jakim konkretnie momencie, wiemy tylko, że „gdy szli zostali oczysz-
czeni”. Oczyszczenie nastąpiło w drodze, podczas wypełniania wskazań 
Jezusa, kiedy niejako wcielają Jego słowo w swoje życie. 

 

Sentencja: ks. Jan Kaczkowski  - Boża, krucha bezbronność, daje siłę na-
szemu człowieczeństwu w pokonywaniu codziennych trudności i kłopotów 
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Opowiadanie 

Pewien człowiek po śmierci stanął u bram nieba. Odpowiedzialny za przyjmowanie 
przybywających anioł rzekł: Pokaż mi swoje rany. Zaskoczony człowiek odpowie-
dział: Rany? Nie mam. Na to anioł odparł: Czy nigdy nie pomyślałeś, że jest coś,  
o co warto walczyć? 

Przybędziemy z tym, co mamy najcenniejszego, z wieloma ranami naszej historii. 
Rany nas wyrzeźbiły. Zmusiły do tego, abyśmy nabrali dystansu do zewnętrznych 
bogactw. Najcenniejszą rzeczą, jaką mamy, jest serce, które potrafi kochać. Rany 
połączyły nas z naszym sercem. 

 

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

 

Zabawa Fit-Andrzejki: 19 listopada 2022 roku 

W salkach, przy muzyce zespołu, strój luźny (coś na sportowo), kolacja, barszcz i 
krokiety, kołacz, kawa, napoje (woda, oranżada), niespodzianki. Bilety w cenie 89 
zł. od osoby do nabycia u ks. Piotra (zabawa jest dla 21 par). 

 

Ukraina 

Na wschodzie Ukrainy, na terenach wyzwolonych jest głód. Organizujemy transport. 
Dary można przynosić, żywność i środki czystości (szczegóły na fecebook Piotr Be-
kierz) do salki (dyżuruje pan Mirek) w tym tygodniu - od poniedziałku do środy w 
godzinach 10:00-11:00 i 16:30 - 17:30. 

 

Na wesoło 

Z ogłoszeń parafialnych 

− Środa wieczór: kolacja na bazie fasoli w salce parafialnej. Potem muzyka. 

− Temat piątkowych rozważań: „Czym jest piekło”. Przyjdźcie wcześniej i posłu-
chajcie prób chóru. 

− Specjalne modlitwy będą odmawiane za tych, którzy są poważnie chorzy na żąda-
nie 

 Ojciec pyta Adasia: Co robiliście dzisiaj na matematyce? Szukaliśmy wspólnego 
mianownika. Coś podobnego. Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólne-
go mianownika. Że też nikt go do tej pory nie znalazł. 

 Syn pyta ojca: Tato, dlaczego Indianie malują sobie twarze? Aby przygotować się 
do wojny. To uważaj, bo mama od godziny siedzi w łazience i się maluje. 

 Dziennikarz pyta złodzieja: Jakie jest pana największe marzenie? Obrobić bank i 
zostawić odciski od teściowej. 

———————————————— 

Dziękuję bardzo za Waszą Obecność Urodzinową, każdą modlitwę, udział w Mszy 
św, życzenia, dobre słowa,  prezenty. Dziękuję za Obecność, okazywane serce każ-
dego dnia. Niech Bóg Błogosławi.  

 
Dziś kolekta na cele parafii. 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

W czwartek ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie, po Mszy św.  
o 18:45 (można przynosić Intencje do modlitwy). Nie będzie Różańca o 17:30. 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

W piątek o 9:00 Msza św. w Intencji osób samotnych, seniorów, chorych. Po 
Mszy św. Caritas Parafialny zaprasza do salki na Spotkanie i poczęstunek.  
O 19:00 w kościele Różaniec dla młodych, po na plebanii Spotkanie dla mło-
dych 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. Przeżywamy XXII Dzień Papieski 
pod hasłem „ Blask Prawdy”. Przed i po Mszach św. młodzi będą zbierali ofiary 
na Dzieło Tysiąclecia - jako pomoc dla zdolnej młodzieży z małych środowisk.  
Odbywa się liczenie wiernych. Wyjazd ministrantów na mecz ligowy Górnik - 
Lech. Odpust w parafii Łagiewniki Małe. 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

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 Grabowska, Joanna Leszczyk, Monika Dreja, Nikola Matu-
sek. 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

W sobotę Pielgrzymka Żywego Różańca na Górę św. Anny. Zapisy w zakrystii 
lub u pani Marii Kruk (tel. 886 047 685). 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

Oprócz bieżących wydatków na funkcjonowanie parafii, ofiary przeznaczane są 
na cele ogólno-koscielne, diecezjalne, charytatywne, misyjne. W bieżącym roku 
wykonano: wszystkie drzwi  do kościoła, wymieniona wszystkie okna w klasz-
torze i 6 na plebanii, razem z sąsiadami wymieniono jedną stronę płotu na cmen-
tarzu, zakup Busa, zakup 50 nowych krzeseł do salki, zainstalowano wyświe-
tlacz tekstów pieśni, nowy skalnik na placu kościelnym. Kwota wydana na te 
cele to 184.800 zł.  

Pomoc dla Ukrainy finansowa to 29.300 zł oraz żywność , środki czystości, 
ubrania i inne. 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

++ Odbył się pogrzeb śp. Rajmunda Ochman l. 60. Wieczny odpoczynek ….++ 

 

Pięknej niedzieli i  tygodnia 


