od 23.10. do 30.10.
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
Poniedziałek 24.10.
17:30 Różaniec
18:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, łaski
dla Rudolfa z ok. 80 r. urodzin oraz o dary Ducha św. w rodzinach synów
2. Za + Janusza Suski
Wtorek 25.10.
12:00 Msza i ślub; Paulina Szydłowska i Marek Szaton
17:30 Różaniec
18:00 Za ++ męża Ernesta Gerlich, rodziców Marię i Józefa Staś, brata Rajmunda, Hildegardę Gerlich, Rozalię Krupok, pokr. Gerlich, Staś, Spałek, Ogienka
Środa 26.10.
17:00 1. Za + męża, ojca, dziadka Krzysztofa Mańka z ok. urodzin, ++ rodziców Różę i Franciszka, teścia
Władysława, bratową Marię i pokr.
2. Za ++ Marię, Pawła, Dariusza Czaja o wieczne zbawienie
19:30 Różaniec
Czwartek 27.10.
17:15 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:30 Różaniec
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP o opiekę, zdrowie, łaski
w rodzinie oraz w rodzinie syna
Piątek 28.10. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, święto
17:30 Różaniec
18:00 1. Za + matkę Lydie Bekierz w 6 r. śmierci, ojca Konrada ++ z rodziny i pokr, kapłanów, przyjaciół
których, Bóg postawił na drodze życia, dobrodziejów
2. Za + Elżbietę Mateja w miesiąc po śmierci
20:00 Za + w pewnej int.

Sobota 29.10.
8:00 1. W int. żyjących o Boże bł. opiekę MB łaski i zdrowie oraz za ++ mieszkańców ul Nowej
2. Za + w pewnej int.
17:30 Różaniec
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. nSM o opiekę, zdrowie, łaski
w rodzinie Weroniki i Grzegorza Pallek z ok. 10 r. ślubu
Niedziela 30.10. Kiermasz
7:00 Różaniec
7:30 Za + Karola Ziaja z ok. urodzin
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP
10:00 Za ++ rodziców Reginę i Jerzego Dyla, Helenę i Gintra Pażdzior oraz pokr.
16:30 Różaniec
17:00 Za + + męża z ok. urodzin, rodziców, brata, siostry, szwagra i pokr.
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Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
39 (1497) 23.10.–30.10.2022 r.

Refleksja
„Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak
inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post
dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast
celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi
i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do
domu usprawiedliwiony, nie tamten”. Kto z nas, będąc dzieckiem, nie był motywowany do nauki przez porównanie z kolegą lub koleżanką? „Zobacz, Antek zrobił już to zadanie, a Ty się obijasz”. „Kasia dostała z tego sprawdzianu piątkę,
czyli można było się nauczyć!”. „Ty taka nieśmiała, na przyjęciu, nawet przed
rodziną się nie odezwiesz”. Czasem, po usłyszeniu takich lub podobnych słów, na
policzkach pojawia się rumieniec; czasem podenerwowanie, które motywuje do
pracy. Bywa też i smutek, który utwierdza nas w poczuciu bezradności. Porównywanie się do innych poprawia nam czasem samopoczucie. „Przecież ten robi tak,
a tamten jeszcze gorzej, czyli nie jest ze mną jeszcze tak źle”. „Oni są tacy a ja
to”. Jak bumerang wraca do nas skłonność do bicia się w cudze, a nie własne piersi. Czy drugi człowiek może być dla mnie jakąkolwiek miarą? Czy kryterium
wykonalności danego wyzwania może ustalić dla mnie ktoś inny? To, że rzeźbiarz
stworzył piękny posąg, nie znaczy, że kulturysta będzie w stanie wypuścić z swoich rąk takie dzieło. To, że sąsiad potrafi łatwo nawiązywać kontakty i nadaje się
do samorządu, nie znaczy, że ja muszę być taki sam. Ewangelia zachęca nas, abyśmy nie szukali w drugim człowieku miary naszych możliwości. Im bardziej
poznajemy marzenia Pana Boga i nasze własne marzenia oraz pytamy się co niepowtarzalnego możemy zrobić, a czego nikt inny za nas nie zrobi, tym bardziej
żyjemy na miarę powołania, którym nas Chrystus obdarzył.
W wejściu do kościoła (przedsionku) zawieszona jest skarbonka. Jest to jedyna
skarbonka w świątyni. Można wrzucać do niej wszelkie ofiary: z zapalanych
świec przy obrazie Jezu ufam Tobie, przy figurze Matki Bożej, przy krzyżu. Można wrzucać ofiary św. Antoniego i na wszelkie cele dobroczynne. Bóg zapłać za
ofiary!

Sentencja: ks. P. Pawlukiewicz - Sens naszych myśli często widzimy dopiero wtedy, gdy je wypowiemy. ks. J. Kaczkowski - Należy ćwiczyć mięsień bliskości,
czułości.

Zabawa Fit-Andrzejki dla dorosłych - zostaje odwołana. ZAPRASZAMY jednak
dzieci od przedszkola do ….! w sobotę 19 listopada do salki katechetycznej
od godziny 17:04 do godziny 21:11.

„BAL ŚWIĘTYCH I ANIOŁÓW”
Bal - w formie zabawy tanecznej, gier i konkursów, na której będą się bawić dzieci
przebrane za wybranego przez siebie świętego lub anioła. Przygrywać będzie prawdziwy zespół muzyczny, będą napoje, suche ciasteczka oraz niespodzianki. Jako, że ilość
miejsc jest ograniczona, trzeba u siostry Sawiany -katechetki lub ks. Piotra zgłosić się
po „bilet wstępu - klamerkę”.
Wycieczka do Görlitz i Drezna - sobota 10.12.2022
5:00 Masza św. i wyjazd
11:00 VW Gläserne Manufaktur
12:30 Spacer z przewodnikiem po starówce ze zwiedzanie najważniejszych zabytków
(Zwinger, Plac Teatralny, Tarasy Bruehla, Nowy Rynek, kościół Mariacki)
14:30 Czas wolny – Striezelmarkt (Jarmark Adwentowo - Struclowy)
17:00 Wyjazd do Görlitz. Spacer po starówce
19:30 Czas wolny – Schlesischer Christkindelmarkt (Śląski Jarmark Adwentowy)
21:00 Wyjazd z Görlitz, ok. 1:00 powrót do Kolonowskiego
Cena: 180 zł + 5 euro. Cena zawiera: transport autokarem Mercedes, usługi przewodnika, ubezpieczenie. Wyżywienie we własnym zakresie (m.in. na Jarmarku). Zabieramy: maseczki, dokument (paszport lub dowód osobisty), Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Zapisy u ks. Piotra, podajemy dane: imię i nazwisko, adres, numer pesel. Przy zapisie
wpłacamy 180 zł. (5 euro zabieramy do autokaru).
Harcerki i harcerze z Zawadzkiego zapraszają wszystkie chętne dziewczyny i chłopaków od 4 klasy szkoły podstawowej na swoje zbiórki, które odbywają się w każdą
sobotę od 10 do 12. Dziewczyny spotykają się przy kościele w Kolonowskiem, natomiast zbiórki dla chłopców są prowadzone przy kościele pw. NSPJ w Zawadzkiem.
Więcej informacji na plakacie.
Pamięć o zmarłych jest wyznaniem naszej wiary w żywot wieczny i Zmartwychwstanie. Najpełniej wiarę w te prawdy i w to, iż życie Tych którzy odeszli zmieniło się, ale
nie skończyło wyrażamy przez odwiedziny grobów, rozmowę z Nimi, Modlitwę za
nich, Ofiarowaną Mszę św. Różaniec, Odpust. Zachęcam do korzystania z Sakramentu Pokuty i Komunii św. ofiarowanej za zmarłych. Strojąc groby bliskich, zapalając
znicze warto zapytać „czy robimy to dla Nich, czy dla siebie? Co w życiu po śmierci
się liczy? Na co nasi zmarli czekają? Ale warto się zastanowić czy modlitwę, dobre
słowo warto odkładać na potem… czy aby nie należy okazywać bliskość, czułość bliźnim póki jesteśmy razem w Drodze…? Dekorujmy groby rozsądnie i oszczędnie.
Zapełniajmy kontenery trochę się wysilając, gdy pierwszy śmietnik jest zapełniony
podejdźmy do kolejnego. Śmieci które można spalić może warto zabrać ze sobą. Dziękuję tym którzy o cmentarz dbają. Bóg zapłać za regulowanie należności za groby
i pomniki. Prośba, aby nie wjeżdżać samochodami pod cmentarz przez plac kościelny.

Dziś Niedziela misyjna. Na Mszę św. o 10:00 prosimy dzieci o przyjście w strojach
poszczególnych kontynentów. Kolekta na ogrzewanie obiektów parafialnych. Na
stoliku są kartki na wypominki. W Zawadzkiem w kościele NSPJ o 16:00
„Akatyst” w wykonaniu chóru Cerkwi Prawosławnej z Wrocławia.
——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–——
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Od 16:00 do 17:00 okazja do Spowiedzi św.
dla dzieci. O 16:15 spotkanie dzieci I komunijnych. Od 18:00 do 19:00 zapisywanie Intencji mszalnych na 2023 rok.
——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–——
W czwartek o 16:45 Spotkanie kandydatów do Bierzmowania (klasa VIII).
——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–——
W piątek od 17:00 do 18:00 okazja do Spowiedzi św. O 20:00 Msza św. i ostatnia
w tym roku „Droga 2+2=10 km.”. Kolonowskie - Staniszcze Małe -Kolonowskie.
Proszę zabrać kamizelki odblaskowe. Po zakończeniu zapraszam na plebanię na
herbatkę.
——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–——
W sobotę Sakrament Pokuty: 7:30 - 8:00 i 17:00 - 18:00.
——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–——
W przyszłą niedzielę kolekta na Misje. Rocznica poświęcenia naszej świątyni Kiermasz. Po Mszach św. o 7:30 i 10:00 można zapisywać Intencje mszalne na
2023 rok.
——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–——
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość
——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–——
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.
W nadchodzącym tygodniu o sprzątanie kościoła i salek, prosimy panie
z ul. Żeromskiego: Małgorzata Bakanowicz. Z ul. 1 Maja: Gizela Tarara, Teresa
Obst, Marianna Budny.
——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–——
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, prace.
——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–——
Ofiary złożone na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia to - 974 zł.
Liczenie wiernych w ubiegłą niedzielę: w Mszach św. uczestniczyło 689 osób
(mężczyzn 281, kobiet 408). Komunii św. udzielono 401 osobom (mężczyzn 134,
kobiet 258).
——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–——
Ostatni tydzień Nabożeństw Różańcowych: niedziela 16:30; poniedziałek wtorek,
czwartek, piątek, sobota 17:30; środa 1 dziesiątka po Mszy św. szkolnej, a cały
Różaniec 19:30, zakończony Apelem.
——–—–—–—————–——–———–—–—–——–—————–——
Podczas Mszy św. i Nabożeństw zapraszam do zajmowania miejsc w ławkach.
Zdaję sobie sprawę, że tradycja do swojego miejsca jest ważna, ale może twórzmy
w świątyni fajny, rodzinny klimat i nie uczestniczmy z tyłu czy na chórze.

