
 

 

 

 

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 Klarę 
 

Poniedziałek 17.10. św. Ignacego Antiocheńskiego, męczennika, wsp. 

17:30 Różaniec 
18:00 Za ++ żonę, matkę Jadwigę, rodziców Dominika i Augustyna, Pawła i Wiktorię, pokr. dusze  

w czyśćcu 

 

Wtorek 18.10. św. Łukasza, Ewangelisty, święto 

17:30 Różaniec 
18:00 1. Za ++ męża Romana w 2 r. śmierci, syna Pawła, rodziców Gertrudę i Konrada, ++ z rodzin 

Pietruszka, Danielczok, Golly 

 2. Za + Helenę Kowalską 

 

Środa 19.10.  
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM  o opiekę, zdrowie, łaski dla 

Urszuli z ok. urodzin o Boże bł. w rodzinach synów oraz za + męża 

19:30 Różaniec 

 

Czwartek 20.10.  

17:15 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

17:30 Różaniec 

18:00 Za + żonę w 10 r. śmierci, ++ z pokr. 

 

Piątek 21.10. bł. Jakuba Strzemię, wsp. 

17:30 Różaniec 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM  i Anioła Stróża o opiekę, 
zdrowie, łaski dary Ducha św. dla Dawida Lebioda z ok. 18 r. urodzin 

 

Sobota 22.10. św. Jana Pawła II, wsp. 

  8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP o opiekę, zdrowie, łaski  
w rodzinie Cecylii i Adama o opiekę Aniołów Stróżów dla dzieci 

14:00 Msza i ślub Aleksandra Morozowska i Konrad Rogosz 

17:30 Różaniec 

18:00 Za ++ rodziców Pawła i Gertrudę, dziadków z obu stron, teściów Wiktorię i Pawła oraz pokr.  

 

Niedziela 23.10. XXX zwykła, Misyjna 

  7:00 Różaniec 
  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, łaski  

w rodzinie Anny i Grzegorza oraz o światło Ducha św. dla dzieci 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 

10:00 Za ++ rodziców Krystynę i Wiktora, Elżbietę i Gerarda oraz pokr. 

16:30 Różaniec 

17:00 Za + Martę Puzik w 1 r. śmierci 

od 16.10. do 23.10. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

38 (1496) 16.10.–23.10.2022 r. 

Cmentarz 

W każdej miejscowości Cmentarz jest miejscem szczególnym. Łączy wszyst-
kich żyjących, wierzących i nie wierzących, praktykujących i stojących z dala 
od Kościoła. Świadczy o Nas żyjących. Każdy jest odpowiedzialny za porzą-
dek i czystość. Cmentarz jest Naszym wspólnym dobrem i wartością. Nie jest 
tylko sprawą parafii. O czystość i porządek między grobami i przy grobach 
dbają opiekujący się danym grobem. Śmieci wrzucamy tylko do pojemników. 
Przy postawieniu nowego pomnika, opiekujący się grobem, są odpowiedzialni 
do wywozu starych części pomnika.  Gospodarzem naszego cmentarza jest 
pan Roman Sottopietra (tel.774611256, 502514961). Z Nim ustalamy miejsce 
pochówku, opłatę za wykopanie grobu, likwidację pomnika.  

Utrzymanie cmentarza związane jest z kosztami. Dlatego w imieniu każdego, 
któremu dobro Naszego cmentarza leży na sercu prosimy o uczciwe uiszcza-
nie opłat. Składamy podziękowania Tym, którzy to czynią. Bóg zapłać!  

Stawki opłat cmentarnych: 

− od każdego nowo stawianego pomnika 15% wartości  

− za rezerwację miejsca na cmentarzu, na okres 20 lat: od grobu pojedyncze-
go 150 zł. od grobu podwójnego i głębinowego 200 zł.  

Opłaty należy uiszczać przed postawieniem pomnika oraz za rezerwację na 
bieżąco u pani Brygidy Mrocheń (tel. 77 4611562). 

Zgłaszając pogrzeb w kancelarii parafialnej dostarczamy akt zgonu. Organi-
zator pogrzebu dba o czystość kaplicy cmentarnej i składa ofiarę za energię 
elektryczną. Po pogrzebie, klucz z kaplicy natychmiast po posprzątaniu, przy-
nosimy na plebanię. Bóg zapłać paniom, które dbają o porządek na cmenta-
rzu, dbają o kwiaty, drzewa i krzewy. 

Od niedzieli 30.10. do środy 02.11. na cmentarzu, obok krzyża, będzie skar-
bonka, ofiary będą przeznaczone na utrzymanie cmentarza. 

Kartki na wypominki będą na stoliku od niedzieli 23.10. wypełnione będzie 
można przynosić do zakrystii lub wrzucać do skrzynki pocztowej na plebanii. 
Różaniec za zmarłych będzie odmawiany od 02 do 06.11.   

 

Sentencja: bp Andrzej Czaja - Bojaźń Boża to pamięć o Bogu, troska, by Go 
niczym nie obrazić. Bojaźń Boża to mocne zmotywowanie, by rozeznawać  
i wypełniać wolę Bożą. To było u podstaw życia i pięknego owocowania ży-
cia św. Jadwigi. 

 
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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Refleksja 
Św. Jadwiga jest patronką ubogich, patronką chrześcijańskich matek, patronką  
budowniczych kościołów; za naszych zaś czasów okazała się szczególną patronką 
Ojca Świętego – św. Jana Pawła II – to właśnie w dniu jej święta, dnia 16 paździer-
nika 1978 r. kard. Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przyjął imię: Jan Paweł 
II . On podczas swej drugiej pielgrzymki do Ojczyzny przypomniał nam we Wro-
cławiu, że: „w dziejach Polski i w dziejach Europy stoi święta Jadwiga Śląska – 
jakby postać graniczna, która łączy ze sobą dwa narody: naród niemiecki i naród 
polski. Łączy na przestrzeni wielu wieków historii, która była trudna i bolesna. 
Święta Jadwiga – wśród wszystkich dziejowych doświadczeń – pozostaje przez sie-
dem już stuleci orędowniczką wzajemnego zrozumienia i pojednania”. Urodziła się 
w 1174 roku w Bawarii, na zamku w Andechs, jako drugie z ośmiorga dzieci 
Agnieszki i Bertholda, margrabiego Badenii i księcia Meranii. Po krótkim okresie 
formacji intelektualnej i duchowej w klasztorze benedyktynek w Kitzingen, wyje-
chała za granicę: poślubiła bowiem wrocławskiego księcia Henryka II Brodatego  
z śląskiej linii polskich Piastów. Wydając na świat siedmioro dzieci, stawała się 
równocześnie tkliwą matką wszystkich wokoło, zatroskaną zwłaszcza o potrzebują-
cych i biednych. Z charakterystyczną swemu rodowi odwagą i umiejętnością  
dokładnego planowania wszelkich zamierzeń, objęła zorganizowaną akcją charyta-
tywną opuszczone dzieci, chorych, starców, więźniów i ubogich. Dbając o zaspoko-
jenie podstawowych potrzeb materialnych, równocześnie zabiegała o zapewnienie 
ludziom opieki duchowej: stąd jej troska o sprawy wielu klasztorów i znaczący 
udział w budowie licznych kaplic i kościołów na Śląsku. Po dzielnie zniesionej 
śmierci męża przeżyła dramat najazdu Tatarów na Śląsk w 1241 r. W rozpaczliwej 
bitwie na Legnickim Polu sama niosła ratunek rannym, sama też wśród poległych 
odnalazła swojego syna Henryka – księcia Henryka Pobożnego. Lata swego wdo-
wieństwa spędziła księżna Jadwiga pośród sióstr cystersek w Trzebnicy. Nie znaczy 
to jednak, że została klauzurową zakonnicą Zagłębiona w kontemplacyjnym życiu 
mniszek, czyniła równocześnie liczne dzieła miłosierdzia, które były nieustanną 
pasją jej życia od początków pobytu na śląskiej ziemi. Umarła 15 października 1243 
roku, w wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat. Świadectwem jej wielkości i znacze-
nia dla narodów Europy pozostaje znamienny fakt: nie upłynęło ćwierć wieku od jej 
śmierci, a oto papież Klemens IV już dokonał aktu jej kanonizacji.  
 

Legenda o św. Jadwidze 
Dawno temu święta Jadwiga Śląska w trakcie pielgrzymki do Krakowa, natknęła się 
na wylaną rzekę. Poprosiła więc miejscowego dziedzica o pomoc w przeprawie. 
Jednak mężczyzna widząc ubogo ubraną, starszą kobietę, nie domyślił się, że stoi 
przed nim księżna. Odmówił jej pomocy i zatrzasnął przed nią zamkowe wrota. Jed-
nak jeszcze tego samego dnia w pobliżu zamku przejeżdżali kupcy, którzy opowia-
dali o wędrującej samotnie władczyni. Dziedzic od razu domyślił się, kogo tak bez-
ceremonialnie przepędził. Natychmiast posłał za księżną swego sługę. Gdy mło-
dzieniec dotarł nad rzekę, zobaczył Jadwigę przechodzącą pieszo po wodzie na dru-
gi brzeg. Przerażony ruszył z powrotem do zamku, ale nim zdążył wrócić, budowla 
wraz ze swym okrutnym właścicielem zapadła się pod ziemię i nie został po niej 
żaden ślad. A czy Ty pomogłeś dzisiaj bliźniemu? 

 
Dziś kolekta na cele parafii. Przeżywamy XXII Dzień Papieski pod hasłem 

„Blask Prawdy”. Zbierane są ofiary na Dzieło Tysiąclecia - jako pomoc dla zdolnej mło-
dzieży z małych środowisk. Dziś liczenie wiernych. O godzinie 16:30 wyjazd ministran-
tów na mecz ligowy Górnik - Lech. Odpust w parafii Łagiewniki Małe. 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

We wtorek zapisywanie Intencji Mszalnych na 2023 rok, w godzinach:  

8:00 - 9:00; 16:30 - 17:15. 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

W czwartek na plebanii o 18:45 Spotkanie PRD (można przekazać wnioski, propozycje, 
uwagi). 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

W piątek w salce o 18:45 Spotkanie rodziców dzieci I Komunijnych. 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

W sobotę o 9:00 Spotkanie ministrantów. 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

W przyszłą niedzielę Niedziela misyjna. Na Mszę św. o 10:00 prosimy dzieci o przyjście 
w strojach poszczególnych kontynentów. Kolekta na ogrzewanie obiektów parafialnych. 
Na stoliku będą kartki z wypominkami. 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.  W nad-
chodzącym tygodniu o sprzątanie kościoła i salek, prosimy panie z ulicy Kościuszki: 
Anna Bogdoł, Aniela Smandzich oraz z ul. Żeromskiego: Jessica Cieślar, Małgorzat Ko-
nieczko. 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, prace. Zespołowi Caritas za przygotowanie 
Spotkania dla seniorów. Dziękujemy za wsparcie darami poszkodowanych na Ukrainie. 
Dary zawieźliśmy do Opola, pojadą do Kijowa, tam  zrobione zostaną paczki i zawiezio-
ne wszystko zostanie do Chersonia. 

——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–—— 

Zapraszam do udziału w Nabożeństwach Różańcowych oraz do odmawiania tej modli-
twy w domach. W kościele Różaniec odmawiamy:  niedziela o 16:30; poniedziałek wto-
rek, czwartek, piątek, sobota  o 17:30; środa jedna dziesiątka 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, oran-
żada), niespodzianki. Bilety w cenie 89 zł. od osoby do nabycia u ks. Piotra (zabawa jest 
dla 21 par). 

 

To co najcenniejsze w tych dniach dla Naszych zmarłych to Modlitwa.  

Ofiarowany Różaniec. Zamówiona Intencja Mszy św. 


