
 

 

 

 

Niedziela 21.03. V Postu 
  7:00 Różaniec 

  7:30 Do Bożej Op. za wst. NSM z podz. za otrzymane łaskie i dobro, z prośbą o dalsze Boże bł. dla 
córki z ok. 40 r. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie dla całej rodziny 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 1. Za + ojca Ryszarda w 5 r. śmierci, ++ z pokr. i rodziny 

 2. Za + Karinę Niestrój - Mąka - zam. od współpracowników PKP Cargo Opole 

16:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne 
17:00 1. Za ++ Joannę Drzymała, rodziców Jerzego i Franciszka, teściów Izydora i Martę, matkę Różę 

Czudaj 

 2. Za + Józefa Fila - zam. od sąsiadów 

 

Poniedziałek 22.03. 

  7:00 Za ++ Karinę Niestrój - Mąka, Marka Dzień - zam. od sąsiadów z ul. Haraszowskie 

 

Wtorek 23.03. 

18:00 Z podz. za otrzymane łaskie i dobro, z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę, wytrwałość w powołaniu 
dla s. Celestyny z ok. urodzin 

 
Środa 24.03. 

17:00 Za + szwagierkę i ciocię Zofię Kondek oraz ++ pokr. 

 

Czwartek 25.03. Zwiastowanie Pańskie, uroczystość 

  7:30 Różaniec za młode pokolenie 

  8:00 W int żyjących i ++ członków Róż Różańcowych 

17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia w int. powołań 
18:00 Za ++ męża Józefa w r. śmierci, rodziców Marię i Antoniego, teściów Marię i Ignacego, siostrę 

Hildegardę, szwagrów Johana, Horsta, szwagierkę Annę, dziadków, pokr. i dusze w czyśćcu 

 

Piątek 26.03. 

17:00 Droga Krzyżowa 

18:00 W pewnej int. 

20:00 Za ++ w pewnej int. 

 

Sobota 27.03. 

  8:00 Za ++ męża Henryka w r. śmierci, rodziców, teściów 
 - Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane łaskie i dobro, z prośbą o dalsze Boże bł. 

opiekę i zdrowie na dalsze lata życia z ok. 80 r. urodzin Gertrudy oraz o Boże bł. w rodzinach 
córek - w Opolu 

——–—————————————————— 

18:00 Za + Józefa Fila w miesiąc po śmierci 

 
Niedziela 28.03. Niedziela Palmowa 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Do Bożej Op. za wst. NSM z podz. za otrzymane łaskie i dobro, z prośbą o dalsze Boże bł. opie-
kę,  wytrwałość w powołaniu dla s. Dolores  

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Joachima Konieczko, Krystynę, pokr z rodziny Konieczko 

15:00 Droga krzyżowa - Regolowiec 

17:00 Za ++ ojca Edmunda Mocny, matkę Hildegardę i pokr. 

od 21.03. do 28.03. 2021 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

12 (1422) 21.03.–28.03.2021 r. 

 

Wkrótce Triduum i Wielkanoc 

 

W życiu często jesteśmy bezsilni, ale nie bezradni. Dziś pierwszy dzień Wio-
sny, na to wpływu nie mamy, ale już mamy wpływ na to jak wiosnę przeżyje-
my. Wkrótce najświętsze dni i największe Święta dla Nas - chrześcijan. Na to, 
że przypadają one w czasie pandemii i obostrzeń wpływu nie mamy. Ale na to 
jak ten czas przeżyjemy: w świątyni, w domu i swoim sercu, wpływ mamy. 
Warto w czasie, który pozostał do Świąt skupić się i swoją energię wykorzystać 
na to co ważne. Zastanawiamy się głośno czy Święta będą takie jak poprzed-
nie? Nie wiadomo. Ale mogą być piękne ... pomimo. Piękne w Twoim sercu  
i w Twoim domu. Tam Ty decydujesz o wolności, obostrzeniach, poruszanych 
tematach, uśmiechu, rozmowach itp. Ktoś mi napisał „rozpaczliwie czekam na 
powrót stanu sprzed ...”. Nie czekaj! Stan i świat sprzed lat już nigdy nie wróci. 
Ale nie czekaj bo przeczekasz życie, miesiąc, dzień, godzinę… a szkoda każdej 
minuty na czekanie. Przed Świętami niech będą sprzątanie i zakupy, ale…czy 
to jest najważniejsze w życiu? „Życie jest gdzie indziej”. Gdzie? Szukaj  
w Wielkanoc roku 2021, nie tylko jajek ale życia. Szczególnie w swoim sercu  
i w domu. W rozmowach niech będzie jak najmniej tematu o pandemii i tego co 
z tym jest związane, a jak najwięcej tematów ważnych. Zaplanuj czas Triduum 
i Świąt. Co chcesz robić? O czym rozmawiać, jakie tematy poruszać? Gdzie  
i z kim pobyć? Kiedy modlić się indywidulanie, z rodziną, w kościele? Ile  
poruszać na powietrzu? A może postanowić nie włączam komputera, telewizo-
ra. Wszystkie nasze czyny i rozmowy może zdominować: „oj ale dziś dużo  
zakażeń”, „no częstujcie się, jedzcie”, „w tej telewizji to nic nie ma”, „na zdro-
wie” itp. ale czy tego wszystkiego nie mamy za dużo na co dzień. To należy do 
życia, ale szukaj czegoś więcej, „wypłyń na głębię”. Podzielę się małym przy-
kładem tego, gdzie dla mnie jest życie, a tego wirus nie zaatakuje, gdy go nie 
zaprosisz. Podczas naszego ostatniego (12 osobowego) wyjazdu w Tatry po  
całodziennej wędrówce (w jednym dniu na dużej wysokości, w przenikliwym 
wietrze, po pas w śniegu. W innym dniu wejściu na szczyt, na wschód słońca 
itd.), wieczorami siadaliśmy i były przygotowane przez każdego „wykłady”,  
a po rozmowa i świadectwa. Na koniec zaś w ruch szły gry planszowe. To było 
życie. To życie jest dla mnie w kubku herbaty z imbirem i cytryną i szczyptą 
miłości w towarzystwie, przy fajnych rozmowach i grach planszowych. Gdzie 
dla Ciebie jest życie? Jeśli narzekasz, jesteś zmęczony, masz wszystkiego  
dosyć, jesteś agresywny, nerwowy i złośliwy to może trzeba coś zmienić i po-
szukać życia gdzie indziej. Życia w pandemii trudnego, ale może i pięknego.  

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


Polecam już dziś zastanowić się czy nie warto w tym trudnym czasie, który każdy 
z nas przeżywa i coraz bardziej go ma dosyć, nie przeżyć Świąt „inaczej - czyli 
piękniej”. Nie zamartwiać się  tym, że nie można spotkać się, w licznym gronie 
rodzinnym i innymi trudnościami ale czerpać radość z tego co możemy zrobić: ze 
Spotkania, Rozmowy, Gier planszowych, Spaceru i Wycieczki... 

Przygotowanie do Wielkiego Tygodnia to między innymi Sakrament Pokuty  
i Nabożeństwa. Nie będzie tradycyjnego Wspólnotowego Nabożeństwa Pokutne-
go, dlatego proszę korzystać z Spowiedzi wcześniej, bez kolejek. Dziś okazja  
będzie podczas Gorzkich żali. W środę od 16:00; w czwartek od 7:30 i od 17:00;  
w sobotę od 17:00. Nabożeństwo Drogi krzyżowej - w piątek 26.03. rusza  
z Zawadzkiego EDK (zapisy i szczegóły na stronie www.edk.org.pl). Mam rów-
nież inne zaproszenie i propozycję. W piątek o 17:00 w kościele ostatnia Droga 
krzyżowa z czytanymi wypominkami. O 20:00 Msza św. po niej wyruszymy na 
Naszą tradycyjną „Nocną Drogę”. Jednak tym razem nie z modlitwą Różańcową  
i Koronką, a odprawimy, każdy indywidualnie, Drogę krzyżową. Będziemy roz-
ważali teksty z tegorocznej EDK „Rewolucja pięknych ludzi”. Prośba, kto może 
niech wydrukuje Rozważania ze strony www.edk.org.pl na rok 2021, można też 
podejść do ks. Piotra, do czwartku i te Rozważania otrzymać. Trasa do przejścia 
to Kolonowskie - Zawadzkie - Kolonowskie 14 km (lasem wzdłuż ul. Nowej). Ci 
którzy z Nami nie wyruszą, mogą się duchowo łączyć w naszej transmisji:  
o 21:00 s. Juranda będzie prowadziła Drogę krzyżową w kościele, z tymi samymi 
rozważaniami. W sobotę i niedzielę zapraszam do świątyni i transmisji: Sobota - 
12:00 Anioł Pański i Różaniec, rozważanie. 15:00 Koronka do Bożego Miłosier-
dzia, rozważanie. 19:30 Gorzkie żale, rozważanie, Apel Jasnogórski. Niedziela 
Palmowa o 15:00 zapraszam do naszej tradycyjnej Drogi krzyżowej na Regolo-
wiec (zachowamy rygor: odległości, maseczki). O 19:30 transmisja: Różaniec, 
Apel oraz odpowiedzi na pytania (zapraszam do pisania pytań drogą elektronicz-
ną lub wrzucić kartkę do koszyczka, w przyszłą niedzielę z tyłu kościoła). W tych 
dwóch dniach pragniemy częściej przywoływać i rozważać osobę św. Józefa - 
patrona 2021 roku.   

Zapraszam do włączenia się w przygotowanie Liturgii Wielkiego Tygodnia, oso-
by i grupy, które to czyniły zawsze, ale również każdego, kto chce ubogacać ten 
czas swoją posługą i pomocą. Zapraszam do włączenia się w nasze transmisje, 
dzielić się swoimi pomysłami (przełamać swoje lęki).  

Mija rok od rozpoczęcia pandemii. Zapraszam do napisania „Świadectwa” - swo-
je doświadczenia, przeżycia, myśli, emocje z minionego roku. Temat jest całko-
wicie dowolny. Napisane może być w wersji papierowej lub mailem. Dziękuję 
osobom, które świadectwo już przesłali. 

 

Sentencje: M. Sarton - Słowa są potężniejsze, niż bodaj ktokolwiek sobie wyobra-

ża,, i gdy raz zostaną wyryte, niełatwo jest je wymazać. S. Griffin - Opowieść 

przekazuje się milczeniem, nie mniej niż mową S. Jeffers - bój się i działaj mimo 

to. 

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 ks. Maciej Skóra, notariusz i wikariusz ds. Kultu Bożego. 
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o 16:00. Kolekta na cele parafii. 

——————–————–—–—–———–—–————————————— 

W środę Msza św. o 17:00. Od 16:00 okazja do Sakramentu pokuty. 
——————–————–—–—–———–—–————————————— 

W czwartek uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dzień Świętości Życia. Msze św. 
o 8:00 i 18:00. Spowiedź od 7:30 i 17:00. 

——————–————–—–—–———–—–————————————— 

W piątek o 17:00 Droga Krzyżowa z wypominkami, o 20:00 Msza św. i nocna Dro-
ga Krzyżowa, o 21:00 Droga Krzyżowa w transmisji. 

——————–————–—–—–———–—–————————————— 

W sobotę od 17:00 Sakrament pokuty. W świątyni i transmisji: o 12:00 Anioł Pań-
ski i Różaniec, o 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, o 19:30 Gorzkie żale, roz-
ważanie, Apel Jasnogórski.  

——————–————–—–—–———–—–————————————— 

Niedziela Palmowa, kolekta na kwiaty do Bożego Grobu i dekoracje świątyni na 
cały rok. Poświęcenie palm na każdej Mszy św. (nie będzie Procesji przed Mszą św. 
o 10:00). Droga krzyżowa na Regolowcu o 15:00. O 19:00 Spotkanie w świątyni  
i transmisji. Zespół Caritas będzie rozprowadzał palmy, które na każdej Mszy św. 
będą poświęcone. 

——————–————–—–—–———–—–————————————— 

Do sprzątania kościoła, w nadchodzącym tygodniu prosimy panie z ul. Słowackie-
go: Marta Niestrój, Ewa Pietrzyk, Danuta Dubiel. 

——————–————–—–—–———–—–————————————— 

Bóg zapłać za wszelkie dobro, wykonane prace, składane ofiary w świątyni oraz na 
parafialne konto. Zamawiane Intencje Mszalne. Udział w Mszach św. w uroczy-
stość św. Józefa.   

——————–————–—–—–———–—–————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Droga do nieba, książki „Camino”. 

——————–————–—–—–———–—–————————————— 

W wejściu do świątyni jest skarbonka „Jałmużna Postna”. Ofiary będzie można 
składać do Wielkiego Czwartku, są one przeznaczone dla naszych parafian, jako 
„dar wielkanocny” (dotychczas złożono—692 zł.). Bóg zapłać! 

Z tyłu kościoła, na stoliku, można nabywać małe Paschaliki do naszych domów  
rodzinnych (cena 3 zł. - proszę wrzucać do skarbonki obok). 

- link do audycji Drogi Jakubowe: http://doxa.fm/audycja/. Audycja w każdą  
niedzielę o godzinie 15:45. 
 

Dobrze, że Jesteście. Dziękuję za trwanie w Kościele, przy parafii  

Za wsparcie modlitewne. Za życzliwość i wyrozumiałość. Trwajcie!  

 Odwagi i Radości życzę -  ks. Piotr 

Wszystkie informacje dotyczące Wielkiego Tygodnia i Świąt  

będą podane w Niedzielę Palmową 

http://www.edk.org.pl/
http://www.edk.org.pl/
http://doxa.fm/audycja/do-santiago-idzie-caly-swiat-31-stycznia/

