
 

 

 

Niedziela 20.03. III Postu 

  7:00 Różaniec 
  7:30 O radość życia wiecznego dla ++ brata Georga w r. śmierci, brata Wilhelma, rodziców 

Annę i Wilhelma i pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Ewalda Czupała - zam. od całej ul. 1 Maja 

16:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne 
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie dla 

rodzin Niemczyk i Pyka 
 

Poniedziałek 21.03. 
  7:00 Za ++ Alfonsa, Joachima, Elżbietę Knoll, Marię i Bruno Kutz, Anna i Wincent Knoll  

i pokr. 

 

Wtorek 22.03. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie,  

wytrwałość w powołaniu dla s. Celestyny z ok. urodzin 

 

Środa 23.03.  
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM i św. Józefa o opiekę, 

zdrowie dla Józefa Koj z ok. 70 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie i rodzinach dzieci 
 

Czwartek 24.03. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP o opiekę, zdrowie dla 

mamy Felicji z ok. 70 r. urodzin 
 

Piątek 25.03. Zwiastowanie Pańskie, uroczystość 

  8:00 W intencjach naszej rodziny Różańcowej 

17:00 Droga krzyżowa 
18:00 Za ++ mamę Ederltraudę w 80 r. urodzin, ojców Bernarda i Gerharda, pokr. Kaczmarczyk, 

Ozimek, Wąsik 

20:00 W intencjach pokoju 
 

Sobota 26.03.  
  8:00 Za + ojca Piotra oraz z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę Anioła 

Stróża dla dzieci  

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Ludwika Lenart, rodziców Mariannę i Franciszka oraz pokr. 

 

Niedziela 27.03. IV Postu 

  7:00 Różaniec 
  7:30 Za ++ męża Henryka w r. śmierci, rodziców Łucję i Antoniego, teściów Marię i Franciszka 

oraz pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ ojca Edmunda Mocny w r. śmierci, matkę Hildegardę oraz pokr. 

16:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne 
17:00 Za ++ ojca, teścia, dziadka, pradziadka Joachima Konieczko, matkę Krystynę, siostrę Elż-

bietę i pokr. 

od 20.03. do 27.03. 2022 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

12 (1470) 20.03.–27.03.2022 r. 

Jak żyć ? Co robić ? … 

… takie pytania były stawiane zawsze. Dziś one mają inny wymiar, inną jakość  
i ciężar. Dziś są stawiane przez, ośmielę się stwierdzić, wszystkich. Od dziecka po 
staruszka. Stawia je każdy, w ciszy sobie lub głośno przy innych. Jeśli ktoś mówi, 
że ucieka od tematu wojny, to gratuluję, ale chyba siebie trochę oszukuje. Uciec do 
końca się nie da. Jak żyć ? Co robić ? … nie wiem. Nie mam recepty. Ktoś mnie 
zapytał: „jak sobie ksiądz radzi z tą wojną ?”. Odpowiedziałem: nie radzę. Ktoś mi 
napisał: „nie chce mi się już, proszę zmotywuj mnie” Odpisałem: „nie wiem czy to 
będzie motywacja, ale też mi jest ciężko” i napisałem dlaczego mi ciężko… Dwa 
lata życia z pandemią zrobiło w Nas swoje. Teraz życie z wojną. Dostajemy mocne 
informacje. I co z nimi robimy? Zmieniły nasze życie? Zmieniły mnie? Dla naszego 
pokolenia wojna była zawsze daleko, daleko w kilometrach i przeżyciach. Teraz jest 
tak bardzo blisko. Nawet przez przyjęcie w naszych domach ludzi, którzy przed 
wojną uciekają. Nie radzimy sobie. Coraz więcej ludzi „pada”, będąc tego świado-
mym lub nie. Kto sobie radzi niech napisze tutaj jak ? co robi ? Ale przyznanie się 
do tego, że mi ciężko … nie jest słabością. Wręcz przeciwnie, wzmacnia. Kiedy  
odpisywałem na prośbę „zmotywuj mnie”, pisałem szczerze o swoich przeżyciach, 
odczuciach i … pomogło. Pomogło mnie i osobie proszącej. Każdy z nas, potrzebuje 
zawsze, a szczególnie dzisiaj: Spotkania, rozmowy, małego dzyń, smsu, wyjazdu 
(pomagają wyjazdy na Apel), zaproszenia do odmówienia Koronki lub Różańca 
(duchowo lub fizycznie). Wobec wojny jesteśmy bezsilni, ale nie bezradni. Za chwi-
lę parę rad jak żyć ? Co robić ? Ale najpierw odpowiedź na stawiane pytanie: „czy 
mogę modlić się o śmierć dla putina, czy mogę go nienawidzić? Samo uczucie nie-
nawiści nie jest złe, zależy jednak jak je wyrazimy. Jeśli będziesz nosił w sobie 
uczucie nienawiści, to zapraszasz do serca diabła, a o to mu chodzi. Modląc się  
o śmierć dajesz miejsce diabłu, który wchodzi w treść twojej rozmowy z Bogiem. 
Ten mały, tchórz, który rozpętał wojnę jest barbarzyńcą, opętanym przez samego 
belzebuba. Należy się modlić, ale o to, aby światło Jezusa pokonało w nim ciemno-
ści diabła. Aby w końcu, tak jak prosiła Maryja w Fatimie, poświęcono Rosję jej 
Sercu, w samym centrum, czyli w Moskwie. Nieszczęścia mu życzyć nie warto, ale 
można życzyć mu tego, aby znalazł się przed sprawiedliwym trybunałem, który go 
osądzi, a to dla małego, tchórza będzie wielkim nieszczęściem. Teraz parę rad jak 
żyć ? co robić ? Z tymi radami nie trzeba zgadzać się, nie trzeba nawet „lubić”. 
Przede wszystkim mniej dyskutujmy i nie miejmy zawsze racji. Słuchając ulicy 
można spotkać ludzi którzy pozjadali wszystkie rozumy świata…. Pomagać ludziom 
z Ukrainy. To czynimy: przyjmujemy pod swój dach, troszczymy się o nich, w róż-
nym wymiarze: materialnym, duchowym, zdrowotnym, szkolnym. Przynosimy  
dary, dyżurujemy w salce. Wpłacamy i wrzucamy ofiary.  
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Ale można więcej. Wiemy u kogo są rodziny ukraińskie. Można pójść do tej rodzi-
ny porozmawiać, popytać czego potrzebują, zaoferować swój czas. Zaprosić na  
jakieś popołudnie do swego domu. Powiesz „eee to nie wypada, to wstyd”. Boże co 
jeszcze musi przyjść, aby Tobie wypadało ? Uśmiechaj się, zagadaj z osobą  
z Ukrainy, gdy spotkasz ją na ulicy. Dowiedz się w czym możesz pomóc. Powiesz 
„eee to nie wypada, to wstyd”. Boże co jeszcze musi przyjść, aby Tobie wypadało ? 
Wspierajmy też siebie wzajemnie. Pamiętajmy o różnych dziełach, które były zaw-
sze i są prowadzone, dzięki wsparciu każdego z nas. Dzisiaj każdy człowiek potrze-
buje, jak pisałem wyżej a powtórzę, Spotkania, rozmowy, małego dzyń, jednego 
słowa, smsa. Obecności, a nawet tylko świadomości, że Ktoś jest. Wysyłaj, pytaj, 
dzwoń, módl się razem. Bądź „lokomotywą” w swojej rodzinie, wśród bliskich, 
przyjaciół, a szczególnie osób samotnych. Ty masz bliskich a ktoś … Dziś spraw-
dzają się znajomości i przyjaźnie, na ile ktoś liczy się dla kogoś. Powiesz „eee to 
nie wypada, to wstyd”. Boże co jeszcze musi przyjść, aby Tobie wypadało ? Daj 
więcej siebie i swego czasu dla sprawy pokoju w Modlitwie. Jest to potrzebne dla 
pokoju na Ukrainie, ale jest to potrzebne dla pokoju w twoim i moim sercu i życiu. 
Trwa Wielki Post. Daj swoją cegiełkę dla pokoju, przychodząc na Mszę św. w tygo-
dniu, przychodząc na Drogę krzyżową, Gorzkie żale. Wstąp na Adorację do kościo-
ła. Odmawiaj modlitwę w domu wspólnie z rodziną, indywidualnie. Niech każdy 
piątek będzie dniem naszego pukania do nieba o pokój ! Msza św. Droga krzyżowa, 
modlitwa oraz post ścisły (jakościowy i ilościowy). Już dziś zapraszam wszystkich 
do szczególnego przeżycia piątku 25 marca. Przyjdź, zaproś innych, również gości  
z Ukrainy na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 17:00. Przyjdź, zaproś innych,  
również gości z Ukrainy na Mszę św. o 20:00, a następnie na „Nocną Drogę”:  
Kolonowskie-Zameczek Zawadzkie-Kolonowskie (13 km.). Idąc w absolutnej ciszy 
odmawiamy Różańce i Koronki. Można łączyć się z idącymi, modląc się w domu. 
Piątek 25.03. Dzień Zwiastowania, Dzień Życia! Wyrażaj swoje uczucia, emocje. 
Mów o nich. Nie pocieszaj innych słowami „wiesz nie lubię, jak jesteś smutny, 
uśmiechnij się”. Takie słowa to egoizm, nie myślę o drugim, który w tym danym 
momencie chce sobie popłakać, a myślę o sobie, że z jego uśmiechem będę miał 
lepszy nastrój. Nie mów: „bądź silny, nie martw się, więcej luzu”. Zamiast zbęd-
nych słów warto czasem Razem pomilczeć. Mówisz „eee to nie wypada, to wstyd”, 
„ eee jeszcze mam czas, tylko jeszcze to i to…”. Boże co jeszcze musi przyjść, aby 
Tobie wypadało ? Aby to był ten czas ... 
Można ludzi poszkodowanych przez wojnę wspierać ofiarami pieniężnymi. Można 
to uczynić na dwa sposoby: z przodu świątyni stoi skarbonka „Ukraina-Pomoc” lub 
zrobić wpłatę na konto parafii Bank Spółdzielczy Zawadzkie/o Kolonowskie 28 
8909 1016 2001 0006 5852 0001. DZIĘKUJEMY za każdą wpłatę i ofiarę. Ofiary 
przekazujemy, na bieżąco, osobom z Ukrainy, które zamieszkały na terenie naszej 
parafii. Dotychczasowe ofiary ze skarbonki i wpłat na konto to suma: 5.048 zł. Za-
pomogi rodzinom z Ukrainy udzielono na kwotę: 3.400 zł. 
Zaproszenie do osób z Ukrainy, które goszczą u rodzin w naszej parafii. W środę 
23.03. o godzinie 18:00 wyjazd na Apel Jasnogórski do Częstochowy. Jeśli będą 
osoby chętne do wyjazdu to kontaktować się z ks. Piotrem  

 
III Niedziela Wielkiego Postu. Kolekta na kwiaty do Bożego Grobu i na dekoracje 
w ciągu roku. Podczas każdej Mszy św. usłyszymy słowo na temat Rodzin zastęp-
czych i zachętę do podejmowania takiej pomocy i miłości dzieciom. O 16:00 
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

———–—————–————————–——————————————– 
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:00 spotkanie w kościele dzieci kandyda-
tów do I Komunii św.  

———–—————–————————–——————————————– 
W czwartek o 17:00 spotkanie w kościele uczniów klasy VI i VII. O 18:45 spotka-
nie w kościele uczniów klasy VIII oraz I średniej kandydatów do Bierzmowania. 

———–—————–————————–——————————————– 

W piątek uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. Msze św. 
o 8:00, 18:00, 20:00. O 17:00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z wypominkami 
(kartki są z tyłu kościoła na stoliku, wypełnione można przynosić do zakrystii).  
O 18:45 spotkanie rodziców dzieci kandydatów do I Komunii św. i Spowiedzi.  
O 20:00 Msza św. i „Nocna Droga”, pójdziemy w ciszy, odmawiając  Koronki  
i Różańce, trasa Kolonowskie - Zameczek - Kolonowskie. 

———–—————–————————–——————————————– 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. Od 8:30 do 9:30 można załatwiać spra-
wy kancelaryjne oraz zamawiać Intencje Mszalne. 

———–—————–————————–——————————————– 
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. O 16:00 Gorzkie żale z kazaniem pa-
syjnym.  

———–—————–————————–——————————————– 
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu-Bóg  
zapłać. W tym tygodniu prośba do pań z ul. Haraszowskie: Teresa Burda, Joanna 
Niestrój, Mariola Wilkosz, Ewa Deptała 

———–—————–————————–——————————————– 

Do nabycia: Gość Niedzielny i Mały Gość 
———–—————–————————–——————————————– 

Zapowiedzi przedślubne:  

1.Sylwia Mielnik Ligota Książęca i Marcin Świerc Kolonowskie 

1. Katarzyna Ziętek Kolonowskie i Łukasz Gerat Kotórz Wlk. 

1. Aleksandra Lepieciło Kolonowskie i Szymon Rodak Lisie Kąty 
———–—————–————————–——————————————– 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, wykonane prace. Szczególnie  przy  
kapliczce św. Józefa na placu koscielnym. 

———–—————–————————–——————————————– 
W świątyni stoi krzyż. Pod nim są gwoździe i młotek, kartki i długopis. Przez cały 
Wielki Post można podchodzić i wbić do krzyża „swój gwóźdź” (można przybić 
go napisany na karteczce), który będzie symbolem, znakiem swojej sprawy:  
modlitwy, walki z czymś, postanowieniem, problemem, grzechem, nałogiem, wes-
tchnieniem.  


