Porządek NaboŜeństw
od 26.02. do 04.03.2012 r.
Niedziela 26.02. I Wielkiego Postu
7:00 RóŜaniec
7:30 Um die ewige Ruhe für die + Rozalia u. ++ Eltern, 4 Schwestern, Bruder, Schwägerin,
2 Schwager und Verwandte
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 W int. parafian
17:00 Gorzkie Ŝale z kazaniem pasyjnym
18:00 Do BoŜej Op. o dary Ducha Św. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę
i zdrowie dla córki Patrycji z ok. 18 r. urodzin
Poniedziałek 27.02.
7:00 Za + matkę Elfrydę 2 r. śmierci, + ojca Jerzego, ++ dziadków oraz ++ pokr.
Wtorek 28.02.
17:00 Za + męŜa, ojca Konrada w r. śmierci, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo z obu stron
Środa 29.02.
17:00 Za + męŜa Józefa w r. śmierci, ++ teściów Marię i Richarda, rodziców Wiktorię i Erwina,
Marię i Teodora, ciocię Gertrudę, syna, męŜa oraz ++ pokr.
Czwartek 01.03.
16:00 Godzina Święta
17:00 Do BoŜej Op. przez wst. Niepokalanego Serca Maryi z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o dalszą opiekę BoŜą i zdrowie z ok. urodzin
Piątek
7:00
16:30
17:00
18:00

02.03..
Für Kranke u. Leidende aus unserer Pfarrgemeinde
RóŜaniec za młode pokolenie
Droga krzyŜowa z wypominkami
Za ++ Joannę i Pawła Wałaszek, męŜa i ojca Jerzego, siostrę Marię, ++ rodziców, zięcia,
Renatę oraz ++ z rodziny

Sobota 03.03.
8:00 Za + ojca i teścia Jana Obst w r. śm. oraz ++ z rodzin Obst i Szydłowski
17:00 NaboŜeństwo maryjne
18:00 Za + ojca Stanisława Markowskiego i + babcię Felicję Trawińską
Niedziela 04.03. II Wielkiego Postu
7:00 RóŜaniec
7:30 Für + ElŜbieta Kaszuba - von Nachbarn
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Do BoŜej Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 60 r. urodzin
Chrzest: Milena Anna Mrozek
17:00 Gorzkie Ŝale z kazaniem pasyjnym
18:00 Za + męŜa i ojca Piotra Chudy 12 r. śmierci, + siostrę Stanisławę i + brata Antoniego oraz
++ pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

09(952) 26.02.2012 – 04.03.2012
Na progu Wielkiego Postu
Kościół co roku przez czterdzieści
dni Wielkiego Postu jednoczy się z tajemnicą Jezusa na pustyni. W Środę
Popielcową rozpoczęliśmy okres przygotowujący nas do przeŜywania w parafialnej wspólnocie tajemnicy męki,
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Na początku drogi wielkopostnej pokuty pomocą były równieŜ przeŜywane
dni ćwiczeń rekolekcyjnych.
W pierwszym dniu Wielkiego Postu usłyszeliśmy słowa kapłana podczas
obrzędu posypania głów popiołem: "prochem jesteś i w proch się obrócisz" oraz "nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Wyznaczają one
kierunek naszej wielkopostnej drogi, przypominają nam, Ŝe naprawdę
wartościowe jest to, co przekracza granice materii i doczesności. Drogą
zaś do osiągnięcia tych wartości jest pokuta i nawrócenie w oparciu
o prawdy Ewangelii.
Zachęcam więc wszystkich Parafian do podjęcia sprawdzonych
praktyk pokutnych, tj. modlitwa, jałmuŜna i post. Niech pozwolą one
wyciszyć serce i dokonać po raz kolejny pogłębionej refleksji nad swoim Ŝyciem wiary. Jej owocem niech będą dobre postanowienia pozbycia
się tego, co wciąŜ zatrzymuje nas na naszej drodze do Boga, postanowienia poprawy naszych relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.
W naszej wspólnocie pragniemy jednoczyć się z tajemnicą Chrystusowego cierpienia za zbawienie świata poprzez udział w naboŜeństwach pasyjnych: Drogi KrzyŜowej w piątki o godz. 17:00 i Gorzkich
śali z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17:00. Do udziału
w nich bardzo serdecznie zapraszam. śyczę owocnego przeŜycia czasu
Wielkanocnej Pokuty. Szczęść BoŜe!!!

W marcu następujące RóŜe RóŜańcowe przewodniczą modlitwie róŜańcowej:
04.03.
RóŜa 3p. Inga Muc
11.03.
RóŜa 4p. Hildegarda Czupała
18.03.
RóŜa 5p. Elfryda Fleger
25.03.
RóŜa 6p. Maria Baron
Zachęcamy do przekazania 1% podatku na:
♦ CARITAS diecezji opolskiej KRS: 0000290982
www.caritas.diecezja.opole.pl
♦ Diecezjalna Fundacja Obrony śycia KRS 0000016304
www.dfoz.pl
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby, był właściwie doceniany na całym świecie wkład kobiet w rozwój społeczeństwa.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby, Duch Święty dał wytrwałość tym, którzy są dyskryminowani, prześladowani i zabijani za względu na imię Chrystusa.
Nasz cmentarz parafialny
Cmentarz jest miejscem świętym. Wymaga Naszego szacunku, ale i utrzymania.
Ze względu na obowiązki z funkcji gospodarza zrezygnował p. Mieczysław śyła. Bóg
zapłać za jego trud pracy. Jako, Ŝe nikt z naszej parafii nie był zainteresowany trudną,
funkcją gospodarza cmentarza, postanowiliśmy zatrudnić do tej roli firmę p. Romana
Sottopietry. Jego firma jest odpowiedzialna za wykopanie grobu, porządek na cmentarzu.
Do niego naleŜy zgłaszać rozbiórkę pomników oraz prostowanie grobów. W firmie Sottopietra moŜna zamówić wykonanie nowego pomnika. Oczywiście wykonać nowy pomnik moŜe kaŜda inna firma. Postanowiliśmy zamknąć część bramy wjazdowej na
cmentarz. Dlatego przed postawieniem nowego pomnika, aby wjechać na cmentarz, naleŜy przyjść po klucz na plebanię, do p. Sottopietry lub do klasztoru. Po ustawieniu nowego pomnika opiekujący się grobem są odpowiedzialni do wywozu starych części pomnika. Porządek w sąsiedztwie grobów naleŜy do opiekującej się rodziny. Po pogrzebie rodzina jest odpowiedzialna za posprzątanie kaplicy cmentarnej, moŜna złoŜyć dobrowolną
ofiarę za zuŜytą energię elektryczną.
Tak jak dotychczas miejsce pochówku oraz opłaty od stawianych pomników oraz za rezerwację miejsca na cmentarzu załatwiamy u p. Brygidy Mrocheń. Groby ponad 20 letnie, o które nikt nie dba i nie są opłacane, mogą zostać zlikwidowane. Prosimy o uczciwe
uiszczanie opłat cmentarnych.
Od 1 listopada 2011 roku obowiązują następujące opłaty:
- od kaŜdego nowo stawianego pomnika - 10% wartości
- za rezerwację miejsca na cmentarzu, na okres 20 lat:
od grobu pojedynczego 100 zł
od grobu podwójnego 150 zł.
Numery telefonów:
- Roman Sottopietra - 77 4611 256, 502 514 961
- Brygida Mrocheń - 77 4611 562

09/2012
Dzisiaj I niedziela Wielkiego Postu. Kolekta przeznaczona jest na potrzeby zgromadzenia misyjnego oo. Werbistów. O 17:00 NaboŜeństwo Gorzkich śali z kazaniem pasyjnym.
Składamy podziękowanie o. Adamowi za prowadzenie ćwiczeń rekolekcyjnych. Bóg zapłać.
śyczymy wytrwałości i BoŜego błogosławieństwa.
W środę o 17:00 Msza św. szkolna.
I czwartek miesiąca o 16:00 Godzina święta.
I piątek miesiąca. O 7:00 Msza św. z modlitwą do NSPJ. O 17:00 Droga krzyŜowa z wypominkami.
Odwiedziny chorych z komunią św. od godz. 8:00 wszystkie ulice, oprócz ul. Haraszowskie
i Pluderskiej. Ul. Haraszowskie i Pluderska w sobotę od godz. 9:00.
I sobota miesiąca - naboŜeństwo maryjne o godz. 17:00. O godz. 16:00 na plebanii nauka
przed udzielanym w miesiącu marcu sakramentem chrztu św.
W przyszłą niedzielę II niedziela Wielkiego Postu. Kolekta przeznaczona jest na potrzeby kurii
i seminarium. Przed kościołem zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło pomocy „Ad Gentes”.
O godz. 17:00 Gorzkie Ŝale z kazaniem pasyjnym.
Do nabycia: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny oraz ksiąŜeczki Droga do nieba (w języku
niemieckim oraz polskim, z duŜym i małym drukiem).
Rekolekcje dla maturzystów odbędą się w WSD w Opolu od 02.do 04. 03.2012 r. Więcej informacji na www.wsdopole.prv.pl
Bóg zapłać: za kaŜdą złoŜoną ofiarę, kaŜdą wykonaną pracę. Za wpłaty dokonane na remont
dachu klasztoru.
Siostry Karmelitanki dziękują za wykonanie regału na naczynia i za dokonane wpłaty na remont
dachu klasztoru.
♦ Dziękujemy za dotychczasową pracę i prowadzenie naszej kroniki parafialnej p. Jerzemu
Krupok. Od 2012 roku nad naszą kroniką parafialną zgodzili się czuwać panowie: Gerard Mańczyk i Mariusz Rolik.
♦ Dziękujemy za wieloletnią i wzorową słuŜbę przy ołtarzu Aleksandrze Cieśla. śyczymy,
aby to co pięknego z słuŜby ministranckiej zostało w sercu na całe Ŝycie.
++ Odbył się pogrzeb zmarłej śp. ElŜbiety Kaszuba, l. 89. Wieczny odpoczynek racz jej dać
Panie! ++
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Felicitas Scholz i p. ElŜbiecie Hajduk składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze
lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Edytę Dworczak, Zofię Świerc,
Gizelę Lebioda i Irenę Włodarczyk. Bóg zapłać!
Wytrwałości w praktykach pokutnych Wielkiego Postu Ŝyczę!

