
 

 

 

Niedziela 28.02. II Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ dziadka Gerharda Świerc w 18 r. śmierci, żonę Adelajdę i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + matkę Ingeburgę Muc w r. śmierci, ojca Alfreda i pokr. 

16:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne 

17:00 Za ++ męża i ojca Konrada w r. śmierci, rodziców, teściów, rodzeństwo i pokr. z obu stron 

 

Poniedziałek 01.03. 

  7:00 Za + Ludwika dzień - w miesiąc po śmierci 

 

Wtorek 02.03. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM i św. Józefa o dalsze Boże 
bł. zdrowie, radość życia dla Henryka z ok. 60 r. urodzin oraz o potrzebne łaski i zdrowie  
w rodzinie 

 

Środa 03.03. 

17:00 Za + Krystynę Konieczko - zam. od Stasi z Bytomia 

 

I Czwartek 04.03. 

17:00  Godzina św. i Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia w int. powołań 

18:00 Za ++ rodziców Annę i Józefa, Stanisławę i Stanisława, siostrę Janinę, Hildegardę, Reginę, 
Stefanię, Annę, szwagrów Roberta, Karola, Józefa, Eryka, Mariana, Bolesława i pokr. 

 

I Piątek 05.03. 

  7:00 Do Miłosierdzia Bożego za wst. MBNP z podziękowaniem za cud uzdrowienia syna z proś-
bą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla niego i całej rodziny 

16:00 Droga krzyżowa 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł. zdrowie, 
światło Ducha św. dla Alana Kampa z ok. 18 r. urodzin 

 

I Sobota 06.03. 

  8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł. Zdrowie 
dla Hildegardy z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinach dzieci 

——–—————————————————— 

16:00 - 18:00 Adoracja 

18:00 Za ++ męża Waldemara w 22 r. śmierci, brata Pawła, ojca Eryka, teścia, dziadków Marian-
nę i Józefa 

 

Niedziela 07.03. III Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł. zdrowie, 
opiekę w rodzinie 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM i św. Józefa o dalsze Boże 
bł. Zdrowie dla Józefa z ok. 70 r. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinie i rodzinach 
synów 

16:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne 

17:00 Za + Ludwika Dzień - zam. od rodziny Jałowieckich 

od 28.02. do 07.03. 2021 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

9 (1419)  28.02.–07.03.2021 r. 

 

Trzeźwość  

W naszym kraju w ostatnich latach wytworzyła się proalkoholowa mentalność. 
Tam gdzie brakuje trzeźwości, tam pojawiają się w nadmiarze problemy, mnożą 
się dramaty całych rodzin, wspólnot, całych środowisk. Trzeźwość jest tamą, któ-
ra chroni życie indywidualne, rodzinne, ale także społeczne przed wielką powo-
dzią cierpienia. Polacy w 2020 roku wydali na alkohol 40 miliardów zł.!!! Można 
za to kupić ponad 100 tyś. mieszkań średniej wartości. Dane pokazują, że 16 pro-
cent Polaków wypija połowę całej dawki alkoholu, jaka jest spożywana w Polsce. 
Z jednej strony są abstynenci, albo ludzie bardzo rzadko sięgający po alkohol,  
z drugiej ok. 16-18 procent obywateli codziennie się upija. W latach 2002-2017 
rocznie spożycie czystego alkoholu zwiększyło się z 6,5 litra do ponad 10 litrów 
na mieszkańca. Zastraszająco rośnie spożycie alkoholu wśród osób młodych. Tro-
ska o trzeźwość obejmuje wszystkie uzależnienia, które są zarówno źródłem kry-
zysu jak i jego konsekwencją. Trwająca pandemia pogłębiła istniejące w społe-
czeństwie problemy, w tym zwłaszcza zwiększyła liczbę osób uzależnionych. 
Tam gdzie są stresy, tam pojawią się też uzależnienia, a te, które już są, jeszcze 
się pogłębiają. Wszystkie sytuacje stresowe prowokują do ucieczki od życia, od 
bliskich i pojawia się podatność na wszelkie uzależnienia, a więc narkomania, 
lekomania, hazard, uzależnienia seksualne, od komputerów, internetu, gier kom-
puterowych, pracy, zakupów, związane z zaburzeniami pokarmowymi. Tym, co 
pomaga wyjść z uzależnień oraz działa profilaktycznie jest modlitwa, "codzienna 
radość z życia" a przede wszystkim Spotkanie i Rozmowa z drugim człowiekiem. 
Modlitwa uświadamia człowiekowi jego autentyczną sytuację oraz mobilizuje do 
korzystania z pomocy Boga. Ważna jest również troska o więzi rodzinne, miłość 
małżeńska i rodzicielska. W Polsce pojawia się nowa forma uzależnienia od alko-
holu, codziennie o poranku 3 miliony ludzi sięga po alkohol - po tzw. małpkę. 
Komu dwa razy w życiu „urwał się film” przy spożywaniu alkoholu, nie może już 
mówić, że ma picie pod kontrolą. Jeden raz, mógł to być przypadek, zdarzyło się,  
ale drugi „urwany film” to już brak kontroli nad piciem. Alkoholik to nie tylko 
wyciągający dłoń pod sklepem, ale każdy który nie może bez alkoholu żyć: 
„piwko lub drink, każdego dnia dla poprawy humoru”. Alkoholizmu nie mierzy 
się tylko ilością lub jakością wypijanego alkoholu, o tym decydują inne czynniki. 
Smutną praktyką spotkań towarzyskich i rodzinnych jest tzw. przymus do napi-
cia: „musisz się napić; co ty taki świętoszek; to dla zdrowia; nie napijesz się  
z nami; lekceważysz nas; nie lubisz nas... itp.”. O kulturze człowieka decyduje 
uszanowanie zdania drugiej osoby. To nie ten nie pijący jest dziwny i słaby, ale 
ten zmuszający i przy tym nudny w powtarzaniu tego samego, powinien się za-
wstydzić.  

www.parafia-kolonowskie.pl 

tel: 77 4611167 

e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl 

konto: BS o. Kolonowskie 

28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 

mailto:parafia.kolonowskie@wp.pl


Jeśli jedna osoba powie Ci, że masz problem z alkoholem to możesz to zlekceważyć, 
ale jeśli dwie różne osoby powiedzą to Tobie … zastanów się i najlepiej porozmawiaj 
z kimś, kto o chorobie alkoholowej coś wie. Oprócz choroby uzależnienia jest tzw. 
choroba współuzależnienia domowników. Polega ona między innymi na tym, iż cho-
ciaż samemu się nie pije, to 95% myśli krąży wokół alkoholu i lęku przed tym co zrobi 
dzisiaj pijany domownik. Najczęściej osoba współuzależniona w imię troski o męża, 
brata, syna, robi wszystko inaczej niż powinna. Osoba współuzależniona  potrzebuje 
również Pomocy - Rozmowy. 

——–—————————————————————— 

Jałmużna - To jedna z form przeżywania Postu. Różne są formy i pomysły jałmużny, 
pomocy. Akcji pomocy i tych, którzy jej potrzebują jest bardzo wiele. Ważne, aby nie 
dać się naciągać oraz aby pomoc nie była tylko samym darem materialnym, ale też 
poruszeniem naszego serca. Pomoc drugiemu jest potrzebna dwom stronom, obdaro-
wującemu i potrzebującemu. W wejściu do świątyni jest skarbonka Jałmużna Postna. 
Ofiary tam składane są przeznaczone dla naszych parafian (m.in. dla rodziny  
p. Ryszarda). Ofiary tam złożone w okresie Adwentu oraz w prowadzonych różnych 
akcjach i występach dały sumę 17.530 zł. Z tego na pomoc przeznaczono dotychczas 
12.800 zł. Jeśli wiesz o kimś, kto potrzebuje pomocy, daj znać (zapewniam całkowitą 
dyskrecję). Bóg zapłać składającym ofiary. W swoim imieniu i obdarowanych - Dzię-
kujemy. 

Nie będzie w tegorocznym Poście, Parafialnych Rekolekcji, planowane są w czerwcu 
(przekładane) Misje święte. Jednak w poszczególne niedziele Wielkiego Postu będą 
modlili się z Nami i słowo głosili różni zaproszeni goście. W piątek i sobotę przed 
Wielkim Tygodniem planujemy „2 dni Skupienia” w kościele i transmisjach. W kaza-
niach Pasyjnych podczas Nabożeństwa Gorzkich żali będziemy rozważali postawę 
różnych osób z Męki Pańskiej. W miesiącu marcu w trwającym Roku św. Józefa  
będziemy częściej przyzywali Jego wstawiennictwa.  

Mija rok od rozpoczęcia pandemii. Proszę! Zapraszam! Zachęcam! do napisania 
„Świadectwa”. Napisz w wersji papierowej lub mailem swoje doświadczenie z minio-
nego roku. Temat jest całkowicie dowolny.  

 

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

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

 

Sentencja: o. Leon Knabit: Co się robi, by mieć pełne kościoły? „Dzwoni się”. Dziś 
jednak dzwonienie nie wystarcza… 

 
W marcu następujące Róże Różańcowe prowadzą modlitwę (wtorki i niedziele): 

07.03. Róża 5 p. Elżbieta Ullmann 

14.03. Róża 6 p. Maria Baron 

21.03. Róża 7 p. Maria Drzyzga 

28.03. Róża 8 p. Brygida Mrocheń 

 

Intencja papieska: Abyśmy sakrament pojednania przeżywali z odnowioną głębią, że-
by cieszyć się nieskończonym Miłosierdziem Bożym. 

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. O 16:00 Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym. 

——————–——–—–——–—–—–———————————–——— 

W środę Msza św. o 17:00. Spotkanie dzieci I komunijnych o 16:00. 

——————–——–—–——–—–—–———————————–——— 

I czwartek miesiąca Godzina św. i Koronka o 17:00. 

——————–——–—–——–—–—–———————————–——— 

W piątek o 17:00 Droga Krzyżowa z modlitwą za zmarłych (kartki na wypominki 
są na stoliku, wypełnione można przynosić do zakrystii). Msze św. o 7:00 i 18:00. 
Rano wystawienie Najśw. Sakramentu. Od 8:00 odwiedziny chorych w domach 
z Komunią św. 

——————–——–—–——–—–—–———————————–——— 

W sobotę od 16:00 do 18:00 Adoracja Najśw. Sakramentu. Okazja do Sakramen-
tu Pokuty. 

——————–——–—–——–—–—–———————————–——— 

W przyszłą niedzielę gościem będzie s. Aldona - jałmużnik diecezji opolskiej. 
Kolekta będzie przeznaczona na wsparcie działalności Domu Nadziei w Opolu. 
O 16:00 Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym. 

——————–——–—–——–—–—–———————————–——— 

Do sprzątania kościoła, w nadchodzącym tygodniu prosimy panie z ul. Konop-
nickiej: Małgorzata Biskup, Sandra Guzy, Ewa Glegoła. 

——————–——–—–——–—–—–———————————–——— 

Bóg zapłać za wszelkie dobro, wykonane prace, składane ofiary w świątyni, 
kancelarii i wpłaty na konto. Składane ofiary z racji zapalanych świeczek  
w kościele.  

——————–——–—–——–—–—–———————————–——— 

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

——————–——–—–——–—–—–———————————–——— 

Książki: I cz. „Camino Różne Drogi”, II cz. „ 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 dopiskiem Camino 
i podać dokładny adres do wysyłki.  

 

Od 01 marca wieczorne Msze św. w tygodniu będą o 18:00.  

W środę o 17:00. W niedzielę o 17:00. 

 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym: Duch Święty kształtuje nawet najgłębsze 

pokłady naszej osobowości. Chrześcijanin, jeszcze zanim zacznie działać, posia-

da już bogate i owocne życie wewnętrzne, dane mu w sakramentach chrztu  

i bierzmowania. To życie wewnętrzne stawia go w obiektywnej i pierwotnej rela-

cji synostwa w odniesieniu do Boga. Oto nasza wielka godność: godność wyni-

kająca stąd, że nie jesteśmy tylko obrazem Boga, ale synami Bożymi. 

http://doxa.fm/audycja/do-santiago-idzie-caly-swiat-31-stycznia/

