
 

 
 

Kolonowskie, 24 marca 2020 r. 
 
 

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości 
do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje 
dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach 
Europy i świata, zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. 
Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj 
mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, 
życie wieczne zmarłym. 

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to 
Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. 
Amen. 
Maryjo, Uzdrowicielko Chorych i Matko Nadziei, módl się za nami! 
 
Szczęść Boże! 
 

Kiedy wracam z Camino i opowiadam o Drodze, najczęściej pada pytanie 
o kilometry, zmęczenie, ból nóg. Wtedy zawsze odpowiadam: „Na Camino nie 
idą nogi, idzie głowa i serce”. Na Camino życia tym bardziej. Na Camino 
epidemii obowiązkowo. Najważniejsza Nasza głowa i serce! Jeśli głowa i serce 
silne, to nogi zaniosą do św. Jakuba. Jeśli głowa i serce silne, to ciało ma 
większe prawdopodobieństwo pokonania choroby. 

Centrum życia parafii jest Kościół, a w nim parafialny stół, przy którym 
zasiadamy do Uczty Eucharystycznej. Przy stole umacniamy się pokarmem, 
którym jest Ciało Pana Jezusa i Jego Słowo. Tworzymy Wspólnotę, Rodzinę 
Parafialną. 
Kościół nasz stoi. Stół-ołtarz w nim jest. Obiecuję (dopóki przepisy zezwolą 
i moje zdrowie), że każdego dnia będzie przy nim sprawowana Eucharystia. 
Niestety, dla dobra każdego z Nas, dla miłości bliźniego, nie możemy - jak dotąd 
- wszyscy do tego stołu zasiadać fizycznie, ale każdy może duchowo. Możemy 
dalej posilać się pokarmem, który daje nam Jezus Chrystus. 

Najmilsi parafianie od Niepokalanego Serca Maryi! Czas nam zadany to 
czas trudny, bardzo trudny, ale to nie jest koniec świata. Koniec świata będzie 
wtedy, kiedy będzie koniec świata. I wtedy będziemy bezsilni i bezradni. Dziś 
wprawdzie jesteśmy bezsilni, na wiele spraw nie mamy wpływu, ale nie 
jesteśmy bezradni. Dopóki mamy życie, zdrowie, obok osobę kochającą, to 
możemy wiele. Razem możemy bardzo wiele. Bądźmy - może jak nigdy 
w krótkiej historii naszej parafii - RAZEM! 

Razem we wszystkich wymiarach naszego życia. Twórzmy - jak nigdy -  
WSPÓLNOTĘ! Przeszłości już nie ma. Przyszłości jeszcze nie ma. Jest TU 
i TERAZ. 



 

Strona www.parafia.kolonowskie.pl będzie dla nas wszystkich miejscem 
komunikowania, ogłoszeń, refleksji, kazań, wymiany myśli. Zobaczymy, czym 
jeszcze. Zaglądajcie tu często. To, co ważne, będzie zamieszczane na bieżąco 
na stronie głównej oraz w zakładce „Portugalia 2022” (nie zmieniamy tytułu 
zakładki, bo mamy mocną nadzieję, że do Portugalii „dojdziemy”). 

Msze św. będą wg planu. Dzwony nie będą dzwoniły pół godziny przed 
Mszą św., ale w momencie rozpoczynania Eucharystii. Łączmy się duchowo 
z naszym stołem parafialnym - ołtarzem. Przyjmujmy Komunię św. duchowo. 

Godziny transmisji Mszy i nabożeństw w mediach podane są w zakładce 
„Portugalia 2022”. Myślę, że uda się uruchomić transmisję z naszego kościoła. 
Na Mszę do świątyni jednak nie przychodźmy! Nigdy nie przypuszczałem, że 
powiem takie słowa: „Nie przychodźcie na Mszę świętą”. W kościele podczas 
sprawowanej Eucharystii będzie kapłan, 4 siostry plus może przychodzić 
 5 osób z rodziny, w której intencji sprawowana jest Msza św. Kościół przed 
Mszą będzie zamykany, wejście będzie przez zakrystię. Jednak przez cały 
dzień świątynia będzie otwarta. Zachęcam do indywidualnej Adoracji. 

Inne, dalsze ogłoszenia będę podawał na bieżąco. Na razie tylko 
ogłoszenie co do środy, 25 marca: Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze 
będą o 8:00 (5 osób z Róż) i 18:00 (5 osób z rodziny). O godzinie 12:00, gdy 
zadzwonią dzwony na Anioł Pański, klęcząc - jeśli możesz - odmów modlitwę, 
którą rozpocząłem ten tekst oraz 1 x Ojcze nasz i 3 x Zdrowaś Maryjo. 

Zapraszamy do śledzenia tego, co zamieszczane będzie na stronie www 
parafii. Na jakiś czas tam będziemy tworzyć wspólnotę parafialną. Myślę, że 
uda wcielić się w życie różne pomysły duszpasterskie na czas epidemii. Będę 
obecny jako ks. Piotr, bliżej Was, przy Waszych domach, na Waszych ulicach. 
Przede wszystkim będę obecny przez modlitwę za każdego mieszkańca 
Kolonowskiego. Ja modlę się za Was i - bardzo proszę - Wy módlcie się za mnie. 
 
 
 

Ks. Piotr  
 

http://www.parafia.kolonowskie.pl/

