
 

 

 

Niedziela 14.02. VI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ Zofię w r. urodzin, jej męża i synów Bogusława i Jerzego, rodziców Różę i Franciszka, bratową 
Marię, dziadków i krewnych 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża, ojca, dziadka, pradziadka Jana Banacha w 4 r. śmierci, rodziców, 
rodzeństwo i pokr 

17:00 Za ++ szwagra Romana, siostrzeńca Pawła, teściów Zofię i Stanisława, ojca Konrada, dziadków, rodzi-
ców chrzestnych, Henrykę i Zbigniewa Machaczek, rodziców Gertrudę i Konrada ++ z rodzin Pietrusz-
ka, Kaczmarczyk, Danielczok, Goli - zam. od rodziny Kaczmarczyk z Niemiec 

 

Poniedziałek 15.02. 

  9:00 Za + Krystynę Konieczko - zam. od Edyty ze Zwierzyńca 

17:00 O radość wieczną dla ++ mężów Jana Hornik i Józefa Fila, Różę Fila, rodziców, teściów, siostrę Mał-
gorzatę i pokr. 

 - O Bożą opiekę  za wst MB Uzdrowienia Chorych o cud zdrowia dla bratowej (w Opolu) 

 

Wtorek 16.02. 

  9:00 Za + w pewnej int. 

17:00 Za ++ rodziców, teściów oraz Piotra, Elżbietę, Weronikę 

 

Środa 17.02. Popielec 

  9:00 Za + Franciszka Spałek - zam. od sąsiadów 

17:00 Za ++ ojca i dziadka Jana w 8 r. śmierci, matkę Elfrydę, męża Marcina ora braci Edwarda i Franciszka 

18:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o dalsze Boże bł. łaski, zdrowie w int. Józefa z ok. 
65 r. urodzin 

 

Czwartek 18.02. 

16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++ matkę Annę, ojca Józefa z ok. urodzin, teściów Hildegardę i Józefa oraz pokr. 

 

Piątek 19.02. 

15:30 Różaniec 

16:00 Droga krzyżowa 

17:00 Za ++ męża i ojca Józefa Leja, matkę Paulinę Steinert w r. ich urodzin, zaginionego ojca Pawła, Fran-
ciszka, synową Beatę, siostrę Reginę i Teodora Kosytorz, brata Gerharda i Elżbietę, Pawła Bronek, 
dziadków Leja, Steinert i Drzymała 

 

Sobota 20.02. 

  8:00 Za ++ rodziców Różę i Stanisława oraz pokr. z obu stron 

——–—————————————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 O radość wieczną dla Andrzeja z ok. urodzin, rodziców, siostrę Zofię, braci Piotra i Krzysztofa oraz ++ 
z rodziny 

 

Niedziela 21.02. I postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Różę w r. śmierci, ojca Franciszka, rodziców Urszulę i Jerzego oraz pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ Urszule Pokora w r. urodzin, jej męża Pawła, Lydię i Konrada Bekierz, 
Michała Sawczuka, Krystynę Konieczko - zam. od Margaretek 

16:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne 

17:00 Za ++ matkę Elżbietę Bednarek w 10 r. śmierci, ojca Piotra, Pawła Lasończyk, ++ z rodzin Bednarek, 
Wons, Lasończyk, Tacica 

od 14.02. do 21.02. 2021 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

7 (1417)  14.02.–21.02.2021 r. 

 

Refleksja 

 

„Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościo-
ła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod 
każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby 
byli zbawieni”. Czy komuś jeszcze przeszkadza, że po sąsiedzku mieszka 
młoda para bez sakramentu małżeństwa? „Takie czasy, co zrobić?”. Czy 
rozpadające się z hukiem małżeństwo staje się dla krewnych i przyjaciół 
wyrzutem sumienia? Czy mieszkająca na tej samej ulicy samotna i biedna 
starsza pani jakkolwiek prowokuje nas do myślenia, albo działania? 
Wszystkie te sytuacje powinny w jakimś stopniu być dla nas gorszące. 
Czy jednak o takie zgorszenie w Biblii chodzi?  Arcybiskup Grzegorz Ryś 
podpowiada, że zgorszyć kogoś to dosłownie „uczynić go gorszym”. Cho-
dzi więc o zachowanie, które nie pomoże bliźniemu na drodze do święto-
ści, w jakiejś mierze osłabi jego wolę, zjednoczenie z Chrystusem, albo  
i zdolność do kochania. Choć nasz świat jest naszpikowany małymi kom-
promisami ze złem, to czy łatwo jest zgorszyć bliźniego w tym właści-
wym sensie? Zdarza się, że unikanie zgorszenia powoli przeradza się  
w styl życia, który można streścić w haśle „bo co ludzie powiedzą?”. Od 
tego już krótka droga do postawy, którą papież Franciszek nazywa ducho-
wą światowością, która „polega na szukaniu chwały ludzkiej i osobistych 
korzyści zamiast chwały Pana” i „łączy się ze staraniem o zachowanie po-
zorów”. Podejmując małe i wielkie decyzje nie myślmy w kategoriach 
czy coś wypada nam zrobić, czy nie wypada, ale przede wszystkim niech 
nam leży na sercu nasze i bliźnich zbawienie. Czasem czegoś zrobić nie 
wypada, ale trzeba ze względu na przyjaźń z Jezusem. 

 

- link do audycji Drogi Jakubowe http://doxa.fm/audycja/ 

- link do reportażu o siostrach https://opole.tvp.pl/23518664/oblicza- 

  wiary 

 

Sentencje: K. Jornet - Góry skrywają tyle lekcji życia, że nawet żyjąc  
dziesięć razy, nie zdołalibyśmy się ich nauczyć. Wolę stracić pieniądze  
i zyskać czas, niż tracić czas na zarabianie pieniędzy. 

www.parafia-kolonowskie.pl 

tel: 77 4611167 

e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl 

konto: BS o. Kolonowskie 

28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 

http://doxa.fm/audycja/do-santiago-idzie-caly-swiat-31-stycznia/
mailto:parafia.kolonowskie@wp.pl


Na wesoło 

- Podczas swobodnej rozmowy niemłody już prałat pyta Benedykta XIV: 
Czym to wytłumaczyć, że broda posiwiała mi bardziej niż głowa? Pewnie dla-
tego – odpowiada papież z uśmiechem – że ksiądz prałat więcej pracował 
szczękami niż głową. 
- Pacjent w szpitalu do pielęgniarki: Ale to lekarstwo niedobre! To nie lekar-
stwo. To obiad. 
- Policjant do kierowcy: Jechał pan ponad 100 km na godzinę. Nie przyszło 
panu do głowy, że może się pan zderzyć z innym samochodem? Z innym  
samochodem? Na chodniku? 

 
Opowiadanie 

Pewien młodzieniec zapytał najmądrzejszego z ludzi o tajemnicę szczęścia. 
Mędrzec poradził młodzieńcowi, by obszedł pałac i powrócił po dwóch godzi-
nach. Proszę cię jedynie o jedno – powiedział mędrzec, wręczając mu łyżecz-
kę, na której umieścił dwie krople oliwy. W czasie wędrówki nieś tę łyżeczkę 
tak, by nie wylała się oliwa. Po dwóch godzinach młodzieniec wrócił,  
a mędrzec zapytał go: Czy widziałeś arrasy w sali jadalnej? Czy widziałeś 
wspaniałe ogrody? Czy zauważyłeś piękne pergaminy? Młodzieniec ze wsty-
dem wyznał, że nie widział niczego. Troszczył się jedynie o to, by nie wylać 
kropel oliwy. Wróć i spójrz na cuda mego świata – powiedział mędrzec. Mło-
dzieniec wziął łyżeczkę i znów zaczął wędrówkę, ale tym razem obserwował 
wszystkie dzieła sztuki. Zobaczył też ogrody, góry i kwiaty. Powrócił do mę-
drca i szczegółowo zdał sprawę z tego, co widział. Gdzie są te dwie krople 
oliwy, które ci powierzyłem? – spytał mędrzec. Spojrzawszy na łyżeczkę, 
chłopak zauważył, że ich nie ma. Oto jedyna rada, jaką mogę ci dać – powie-
dział mędrzec – Tajemnica szczęścia tkwi w dostrzeganiu wszystkich cudów 
świata, przy jednoczesnej dbałości o dwie krople oliwy na łyżeczce. 

 
Książki: Ukazało się, drugie wydanie, książek, ks. Piotra Bekierz, z 2016  
roku: I część „Camino Różne Drogi”, II część „ Camino Nowe Drogi”. Do 
nabycia w zakrystii, kancelarii, internecie, Allegro. Cena każdej części 11 zł. 
razem 22 zł. (koszt wysyłki 5 zł). Można dokonać wpłaty na konto parafii z do-
piskiem Camino i podać dokładny adres do wysyłki.  
Radio Doxa: W każdą niedzielę o godzinie 15:45 audycja „Drogi Jakubowe”. 
Można też tych audycji wysłuchać, w zakładce Radia Doxa: Audycje - „Drogi 
Jakubowe”. W zakładce Radia Doxa: Audycje - „Z wiarą szukam” można na-
tomiast wysłuchać audycji z ks. Piotrem o modlitwie.  

 

św. Walenty - módl się za Nami. Miłość Naszą Tobie polecamy 

Dzisiaj Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd rowe-
rzystów o 6:30. Powitanie ok. 16:00. Nie będzie Nabożeństwa. Po Mszy św. o 10:00 
nauka przed chrzcielna. Kolekta na zakup opału na zimę. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W miesiącu lipcu nie zawsze będzie czynna Kancelaria. Dlatego jeśli ktoś ma spra-
wę, którą można załatwić w nadchodzącym tygodniu to zapraszam, po każdej Mszy 
św. oraz szczególnie w czwartek w następujących godzinach. 7:30 - 8:30; 17:00 - 
18:00; 18:30 - 19:00. Zapraszam wszystkich, którzy chcą zamówić Intencje Mszalne 
od lipca do grudnia. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W piątek Uroczystość Apostołów św. Piotra i Pawła. Msze św. o 8:00 i 18:00. Kolek-
ta to tzw. Świętopietrze. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby diecezji seminarium. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Elżbieta Bereziuk, 
Sylwia Trzasko, Joanna Grabowska, Joanna Leszczyk. Bóg zapłać! 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny oraz książeczki o Niedzieli i Miłosierdziu Bożym, 
świeczki 

————————–—–———–———–——–—–———–—— 

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia bło-
gosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Zapowiedzi przedślubne: 3. Katarzyna Grobarek zam. Kolonowskie 

i Krzysztof Banach zam. Gogolin. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

* Pielgrzymka dzieci do babci Anny, 1 lipca. Msza św. o godz. 10:00. 

* Centrum Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza licealistów i studentów na wakacyjne 
spotkanie o nazwie Ławka Festiwal. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 4-8 lipca w 
Opolu-Winowie. Spotkanie będzie miało charakter festiwalu, noclegi przewidziane są 
w namiotach. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W lipcu i sierpniu  Róże Różańcowe przewodniczą Modlitwie Różańcowej: 

01.07. Róża 8 p. Gizela Zajonc 

08.07. Róża 9 p. Maria Kruk 

15.07. Róża10 p. Brygida Lepka 

22.07. Róża11 p. Krystyna Swoboda 

29.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann 

 

  
 

Dzisiaj kolekta na cele parafii. W Krakowie Profesja Wieczysta naszego parafiani-
na kleryka Kamila. Rozpoczyna się Adoracja Najśw. Sakramentu przed Wielkim 
Postem: 
11:00 - 11:45  Indywidualna, w ciszy (okazja do Spowiedzi) 

12:00 - 12:45  Rodzina Różańcowa, Bractwo św. Józefa, Rodzina Szkaplerza 

13:00 - 13:45  Chorzy na ciele i na duszy, samotni, przeżywający trudności 

                        i kryzysy, opiekujący się chorymi (prowadzi ks. Piotr) 
14:00 - 14:45  Dzieci (prowadzi s. Juranda) 

15:00 - 15:45  Kandydaci do Bierzmowania i młodzi (prowadzi ks. Piotr) 

16:00 - 16:45  Małżeństwa i narzeczeni (prowadzi s. Juranda) 

            17:00  Błogosławieństwo i Msza św. 

——————–————–—–——–—–—–—————————————— 
W poniedziałek i wtorek Adoracja Najśw. Sakramentu. Msze św. o 9:00 i 17:00. 
Porządek Adoracji: 

10:00 Indywidualna (okazja do Spowiedzi) 
11:00 ks. Czerwionki, Topolowa, Długa 

12:00 Krzywa, Prosta, Kolejowa, Fabryczna, Brzozowa, Szkolna, Nowa 

13:00 Kościuszki, Haraszowskie, Słoneczna, Klonowa, Dębowa 
14:00 Opolska, Leśna, Pluderska 

15:00 Bendawice 

16:00 Stare i Nowe Osiedla (okazja do Spowiedzi) 

——————–————–—–——–—–—–—————————————— 
W Środę Popielcową Msze św. o 9:00, 17:00, 18:30. 

——————–————–—–——–—–—–—————————————— 
W piątek o 16:00 Droga Krzyżowa z modlitwą za zmarłych (kartki na wypominki 
są na stoliku, wypełnione można przynosić do zakrystii). 

——————–————–—–——–—–—–—————————————— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 
——————–————–—–——–—–—–—————————————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele ogólno-kościelne. O 16:00 Gorzkie Żale  
z kazaniem Pasyjnym. 

——————–————–—–——–—–—–—————————————— 
Do sprzątania kościoła, w nadchodzącym tygodniu prosimy panie z ul. Konopnic-
kiej: Mirela Szmyt, Katarzyna Klimak, Renata Piłacka  

——————–————–—–——–—–—–—————————————— 
Bóg zapłać za wszelkie dobro, wykonane prace, składane ofiary. Składane ofiary  
z racji zapalanych świeczek  w kościele. 

——————–————–—–——–—–—–—————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Droga do nieba, książki. 
——————–————–—–——–—–—–—————————————— 

Błogosławionego  Pięknego Dnia Pańskiego 


