
 

 

 

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. zdro-
wie, 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 zdr. w rodzinie i rodzinach  
synów 

16:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne 

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

Poniedziałek 08.03. 

18:00 W int. wszystkich Kobiet 

 

Wtorek 09.03. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ rodziców Urszulę i Jerzego, rodziców i pokr. 

 

Środa 10.03. 

17:00 Za ++ Magdalenę Kampa, Krystynę Konieczko - zam. od Róż Różańcowych 

 

Czwartek 11.03. 

17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia w int. powołań 

18:00 Za ++ rodziców Martę i Piotra z ok. urodzin, całe rodzeństwo, rodziców Annę i Andrzeja, 
brata Ernesta, siostrę Irenę, męża Emila, dziadków, ciocie, pokr. i dusze opuszczone 

 

Piątek 12.03. 

17:00 Droga krzyżowa 

18:00 W int. parafii i polecanych intencji 

 

Sobota 13.03. 

  8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł. zdrowie 
dla rodziny oraz o szczęśliwy przebieg operacji 

——–—————————————————— 

16:00 Msza: Chrzest Agata Maria Pallek oraz w 8 r. urodzin Wiktorii. Roczek Aleksandra Grad 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ rodziców Paulinę i Franciszka, Annę i Jana, 2 braci, 2 szwagrów, bratanicę Mariolę 
oraz pokr. z obu stron 

 

Niedziela 14.03. IV Postu, Laetare 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża i ojca Józefa Szmyt w 2 r. śmierci, ojca Józefa Skopek, ++  z rodzin Szmyt, 
Skopek 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża i ojca Karola Pawlik w r. śmierci, rodziców Krystynę 
i Franciszka, teściów Karolinę i Ignacego, szwagierkę Elfrydę, ++ z rodzin Pawlik i Gaw-
lik 

16:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne 

17:00 Za ++ matkę Joannę w r. śmierci, chrzestną Marię, ich rodziców, rodzeństwo i pokr. 

od 07.03. do 14.03. 2021 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

10 (1420) 07.03.–14.03.2021 r. 

 

Wielki Post - papież Franciszek 

Wiara oznacza przyjęcie i przeżywanie Prawdy objawionej w Chrystusie  
poprzez otwarcie na Słowo Boże, które przekazywane jest w Kościele. Post 
przeżywany jako doświadczenie wyrzeczenia prowadzi do odkrycia daru Boże-
go i zrozumienia prawdy o nas jako o istotach stworzonych ona obraz i podo-
bieństwo Boga oraz znajdujących w Nim spełnienie. Post czyni nas ubogimi  
i otwiera serca na potrzeby innych. Wielki Post jest czasem wiary wyrażającej 
się z przyjęciu Boga i umożliwienia Mu zamieszkiwania z nami. Post prowadzi 
do uwolnienia egzystencji od wszystkiego, co ją przytłacza, od przesytu infor-
macji i od nadmiaru rzeczy, aby szerzej otworzyć serce dla Zbawiciela. Duch 
Święty jest „żywą wodą”, którą Jezus obdarowuje nas w Tajemnicy Paschalnej. 
On pozostaje źródłem niezawodnej nadziei. Być nią napełnionym to wierzyć, 
że historia nie kończy się na błędach i grzechach, ale znajduje swoje spełnienie 
w ojcowskim przebaczeniu, płynącym z otwartego serca Jezusa. Czas Wielkie-
go Postu jest sposobny do przyjęcia łaski pojednania, aby obdarzać nim potem 
innych. Przebaczenie pozwala nam przeżywać Wielkanoc braterstwa. W sku-
pieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest nam dana jako natchnienie i wewnętrzne 
światło, które oświeca wyzwania i wybory związane z naszym powołaniem. 
Przeżywanie Wielkiego Postu z nadzieją czyni nas świadkami czasu, w którym 
Bóg czyni wszystko nowym. Najwyższym wyrazem naszej wiary i nadziei jest 
miłość, wyrażająca się w naśladowaniu Chrystusa z uwagą oraz współczuciem 
dla każdego spotkanego człowieka. Ojciec Święty nazywa miłość porywem ser-
ca, który sprawia, że przekraczamy samych siebie i który usposabia do dziele-
nia się i komunii. Miłość jest darem nadającym sens życiu oraz pozwala spoj-
rzeć na osoby pozbawione środków do życia jako swoich bliskich, z którymi 
należy się podzielić tym, co posiadamy, w radości i prostocie. Franciszek  
życzy, aby przeżywanie Wielkiego Postu jako drogi nawrócenia, modlitwy  
i dzielenia się naszymi dobrami, pomogło nam powrócić do wiary w bliską 
obecność Chrystusa, do nadziei ożywionej tchnieniem Ducha Świętego oraz do 
miłości, której niewyczerpanym źródłem jest miłosierne serce Ojca. 

 

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

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

- Ekstremalna Droga Krzyżowa planowana jest w piątek 26.03. Wstępnie będą 
dwie trasy, obie ok. 40 km.: Zawadzkie - Jemielnica; Zawadzkie - Zawadzkie. 

Zapisy oraz szczegóły na www.edk.org.pl 

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/
http://www.edk.org.pl/
mailto:parafia.kolonowskie@wp.pl


− 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. 

− 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 sobotę i Niedziele Pal-
mową, planujemy „Dni Skupienia” w kościele i transmisjach. W kazaniach Pasyjnych 
podczas Nabożeństwa Gorzkich żali rozważamy różne osoby z Męki Pańskiej.  
W miesiącu marcu w trwającym Roku św. Józefa częściej przyzywamy Jego wsta-
wiennictwa.  

− 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.  

− Sentencja: K. Jornet - Marzenia stają się rzeczywistością, kiedy ryzykujemy ich reali-
zację, a nie kiedy na starość przypominamy sobie o marzeniach, które kiedyś mieli-
śmy. Szczęście jest jak uchwyt, którego szukasz, a kiedy go już masz, nie zdajesz  
sobie z tego sprawy. 

 
Sentencja: K. Jornet - Marzenia stają się rzeczywistością, kiedy ryzykujemy ich realiza-
cję, a nie kiedy na starość przypominamy sobie o marzeniach, które kiedyś mieliśmy. 
Szczęście jest jak uchwyt, którego szukasz, a kiedy go już masz, nie zdajesz sobie  
z tego sprawy. 

 

Opowiadanie 

Pewien mężczyzna przechowuje w salonie na honorowym miejscu niespotykany przed-

miot. Za każdym razem zapytany, dlaczego umieścił go w tak szczególnym miejscu,  

odpowiada zawsze taką oto historię: „Pewnego dnia mój dziadek zaprowadził mnie do 

parku. Było to mroźne, zimowe popołudnie. Dziadek szedł za mną i uśmiechał się, ale 

czuł w piersiach jakiś ciężar. Jego serce było chore, bardzo zmęczone. Poszedłem  

w kierunku stawu, który był zamarznięty. Chciałbym się poślizgać – powiedziałem sta-

nowczo – Chciałbym choć raz poślizgać się na lodzie! Dziadek był zaniepokojony.  

W momencie, w którym wszedłem na lód, powiedział: Tylko uważaj… Było za późno. 

Lód nie wytrzymał, a ja wpadłem do wody z krzykiem. Dziadek, cały drżący, ułamał 

gałąź i podał mi ją. Chwyciłem ją, a on z całych sił pociągnął mnie do siebie i wyciągnął 

z przerębli. Trząsłem się i płakałem. Już w domu dobrze zrobiły mi gorąca kąpiel  

i łóżko. Dla dziadka było to jednak zbyt mocne i emocjonujące wydarzenie. Tej nocy 

zmarł na silny atak serca. Sprawiło to nam ogromny ból. Pobiegłem nad staw i odnala-

złem kawałek gałęzi, za pomocą której dziadek uratował mi życie, a sam je utracił.  

Dopóki będę żył, ten kawałek drewna będzie wisiał na ścianie jako znak miłości dziadka 

do mnie!” Dlatego chrześcijanie mają w swych domach kawałek drewna w formie krzy-

ża. 

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

——————–————–—–—–———–—–—–————————————— 
W środę Msza św. o 17:00. W salce spotkanie dla rodziców dzieci I komunijnych o godzi-
nie 18:00. 

——————–————–—–—–———–—–—–————————————— 
W piątek o 17:00 Droga Krzyżowa z modlitwą za zmarłych (kartki na wypominki są na 
stoliku, wypełnione można przynosić do zakrystii). O 18:00 Msza św. w int. parafii, 
wszystkich spraw i polecanych intencji, z racji 100 lecia sióstr karmelitanek (intencje  
modlitewne można przynosić do koszyczka na stoliku). 

——————–————–—–—–———–—–—–————————————— 

W sobotę o 16:00 Msza św. chrztu i roczku. O 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 
——————–————–—–—–———–—–—–————————————— 

W przyszłą niedzielę o 16:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. Kolekta na cele diecezji 
i seminarium. Gościem będzie o. Jerzy - Oblat. 

——————–————–—–—–———–—–—–————————————— 
Sakrament pokuty przed Mszą św. szczególnie  zapraszam w poniedziałek 17:30, w środę 
od 16:30. Sprawy kancelaryjne (Intencje) można załatwiać po Mszach św. 

——————–————–—–—–———–—–—–————————————— 
Do sprzątania kościoła, w nadchodzącym tygodniu prosimy panie z ul. Konopnickiej:  
Renata Świeży, z ul. Słowackiego: Beata Przewoźnik, Krystyna Pałek. 

——————–————–—–—–———–—–—–————————————— 
Bóg zapłać za wszelkie dobro, wykonane prace, szczególnie wiosenno-porządkowe na 
cmentarzu, przy krzyżu i przy kaplicy św. Józefa. Za składane ofiary w świątyni, kancela-
rii i wpłaty na konto. Składane ofiary z racji zapalanych świeczek w kościele. Zamawiane 
Intencje Mszalne. Bóg zapłać za składane ofiary cmentarne (z racji miejsca oraz stawia-
nych pomników). W bieżącym roku planujemy wymianę systemu grzewczego w naszej 
świątyni (prace przygotowawcze trwają) oraz dalszy remont ogrodzenia  obiektów parafii 
(chcemy gruntownie odnowić  płot wokół cmentarza). 

——————–————–—–—–———–—–—–————————————— 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Droga do nieba, książki, świeczki wielkanocne, małe  
Paschaliki na stół wielkanocny. 

——————–————–—–—–———–—–—–————————————— 
Nauczanie papieskie o Eucharystii: Niech się każdy stara wedle sił, aby wszystkie święte 
budynki, szaty i naczynia kościelne, choćby nie odznaczały się przepychem i bogactwem, 
były jednak czyste i stosowne, skoro są poświęcone Majestatowi Bożemu. Naszym obo-
wiązkiem zganić niewłaściwą pobożność tych, którzy w budynkach przeznaczonych dla 
kultu Bożego, lub na samych ołtarzach umieszczają bez słusznej racji rozmaite statuy  
i obrazy jako przedmioty czci oraz wystawiają relikwie nieuznane przez kompetentną wła-
dzę. Ta najdostojniejsza tajemnica jako ofiara, zawiera w sobie przeobfity zapas zbawie-
nia przygotowany nie tylko dla poszczególnych osób, ale i dla wszystkich ludzi. Dlatego 
to Kościół zwykł ją gorliwie składać „za zbawienie całego świata”. Właściwą jest rzeczą, 
aby dla rozbudzenia pobożności i czci tej tajemnicy połączyli swe starania wszyscy ludzie 
dobrej woli, ponieważ w naszych czasach to połączenie jest szczególnie konieczne. Gorą-
co też pragnęlibyśmy, aby wielka moc i skuteczność Mszy św. była szerzej znana i coraz 
bardziej doceniana. 


