
Porządek Nabożeństw 

od 11.03. do 18.03.2012 r. 

 

Niedziela  11.03.  III Wielkiego Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für ++ Eltern Martę u. Piotra zum Geburstag, ++ Geschwister, u. ++Annę u. Andrzeja, Marię, 

Urszulę, ++ Groβeltern, u. aus der Verwandtschaft 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + Joannę Drzymała 5 r. śmierci, jej ++ rodziców Jerzego i Franciszkę Spira, teściów Martę  

i Izydora Drzymała oraz + matkę Różę Czudaj 

17:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 

18:00 Za +męża Gerarda w r. śmierci, jego ++ rodziców Annę, Jana, Zofię, Wilhelma, zięcia Krystiana 

oraz ++ pokr. 

 

Poniedziałek  12.03. 

  7:00 …………………………………... 

 

Wtorek  13.03. 

17:00 O radość wieczną dla + męża i ojca Piotra Kampa 2 r. śmierci, + jego rodziców, + ojca Pawła, 

++ z pokr. Kampa 

 

Środa  14.03. 

17:00 Za + Joachima, ++ rodziców Wiktorię i Albina, ++ teściów Anastazję i Józefa, ++ z pokr. z obu 

stron 

 

Czwartek  15.03. 

17:00 Z podz. za łaskę wiary z prośbą o Bożą pomoc w jej pogłębieniu dla młodzieży przygotowującej 

się do Bierzmowania w int. ich rodziców i chrzestnych 

 

Piątek  16.03. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Droga krzyżowa z wypominkami 

18:00 Za +męża i ojca Ernesta Dreja, ++ rodziców Teklę i Hermana , rodziców Marię i Józefa Kopyto, 

szwagrów Gerharda i Wilhelma, szwagierkę Różę, swata Włodzimierza Fablewskiego,  

++ dziadków z obu stron 

 

Sobota  17.03. 

  8:00 Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski oraz o dalszą Bożą opiekę, zdrowie dla Gabrieli  

Walaszek z ok. 75 r. urodzin 

 

17:30 Nabożeństwo maryjne 

18:00 ………………………………………………. 

 

Niedziela  18.03.  IV Wielkiego Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für ++ Ehemann u. Vater Teodor Kosytorz zum Todestag, ++ Eltern Paweł u. Franciszka, Vater 

Józef, Mutter Paulina, Enkel Paweł, Bruder Gerhard, Schwager Józef, + Beata, u. ++ aus der 

Vewandschaft 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 ………………………………………………... 

17:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 

18:00 Za + Elżbietę Kaszuba miesiąc po śmierci 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

11(954) 11.03.2012 – 18.03.2012 
 

 

Zdarzyło się w świątyni 

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu, 
liturgia stawia nam przed oczy Jezusa, 
którego zachowanie jednych zaskakuje, 
innych gorszy, a jeszcze innych wprost 
szokuje: „..sporządziwszy sobie bicz ze 
sznurków, powypędzał wszystkich ze 
świątyni, także baranki i woły, porozrzu-
cał monety bankierów i stoły ich powyw-
racał.” Ewangelia dzisiejsza jest nie tylko 
relacją z historycznego wydarzenia. To 
opis rzeczywistości głęboko związanej  
z życiem współczesnego chrześcijanina. 
Chrystus wielokrotnie wchodził do świątyni, by się modlić i wyjaśniać Pisma. My 
również przychodzimy tam, by spotkać się z Bogiem na modlitwie, by słuchać  
słowa Bożego, by we wspólnocie oddawać cześć Bogu. Święty Paweł w Liście do 
Koryntian przypomina nam nawet, iż „świątynia Boga jest święta i wy nią  
jesteście”. Ileż jednak  razy podczas modlitwy czy Mszy Św. w świątyni nasze myśli  
biegną ku przeróżnym sprawom naszej codzienności takich jak: milczący mąż, 
wczorajsza kłótnia z sąsiadem, niedostateczne oceny dziecka, nieskończony  
niedzielny obiad, niezapłacony rachunek za telefon, szef bez humoru itd. Bywa 
niestety tak, że pozwalamy naszym myślom na swobodne wędrówki po świątyni 
Boga do spraw Jemu odległych. Panu Bogu nie chodzi o to, byśmy swoje życie  
zostawiali za progiem świątyni, ale byśmy potrafili nasze sprawy włączyć  
w rozmowę z Nim, byśmy potrafili prosić o zgodę z mężem, by tajemnicze milcze-
nie zostało przerwane, prosić o łaskę pojednania ze zwaśnionym sąsiadem, o dary 
Ducha Świętego dla dziecka, któremu nie najlepiej wiedzie się w szkole, o błogo-
sławieństwo w pracy dla siebie przyjaciół i szefa, o siły do wykonywania codzien-
nych obowiązków, nawet takich jak gotowanie obiadu czy dbanie o terminowe 
dokonanie płatności, byśmy potrafili dziękować za dobrze przeżyty tydzień, za  
radości i zwycięstwa. W ten sposób nasze indywidualne sprawy poprzez włączenie 
ich w modlitwę przestają być rozproszeniami a stają się sprawami Bożymi i w ten 
sposób „świątynia Boga staje się coraz bardziej święta, bo my nią jesteśmy”. 

Sentencja - św. Jan od Krzyża: Cnoty, które zdobywamy z trudem, są  
zwykle bardzo cenne, najwspanialsze i bardziej stabilne od tych, które nabyliby-
śmy ze smakiem i łagodnością ducha. W czasie suszy, w trudnościach, w cierpieniu 
cnota zapuszcza swoje korzenie.  



Zachęcamy do przekazania 1% podatku na: 

Stowarzyszenie Chóralne COLONOVICA KRS 0000326190 

CARITAS diecezji opolskiej KRS: 0000290982 

Diecezjalna Fundacja Obrony Życia KRS 0000016304 

Nawet jak ktoś ma 1 złotówkę z podatku, to warto ją przekazać na 

bliski sercu cel społeczny. Milion składa się z poszczególnych złotó-

wek. 

 
Wydział Pedagogicznej Wyższej Szkoły „Ignatianum” w Krakowie  
organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. Informacje można  
uzyskać: www.kursbiblijny.deon.pl lub zmarek@jezuici.pl 
 

O sakramencie chrztu 
- Od kiedy i komu Kościół udziela chrztu? 

Kościół celebruje chrzest od dnia Pięćdziesiątnicy; udziela go tym,  
którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. 

- W czym wyraża się istotny obrzęd chrztu? 
Istotny obrzęd tego sakramentu polega na polaniu głowy kandy-

data wodą lub zanurzeniu go w wodzie z równoczesnym wezwaniem 
Trójcy Świętej, to znaczy Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

- Kto może przyjąć chrzest? 
Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek, jeszcze nie 

ochrzczony. 
- Dlaczego Kościół chrzci dzieci? 
Dzieci, rodząc się ze skażoną grzechem pierworodnym naturą,  

potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone  
z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci  
Bożych. 

Dziecko do chrztu zgłaszamy, w kancelarii najpóźniej dwa  
tygodnie przed datą chrztu. Przynosimy akt urodzenia dziecka oraz 
dane rodziców dziecka i chrzestnych. Jeśli chrzestny jest spoza  
naszej parafii musi dostarczyć zgodę proboszcza, gdzie mieszka, że 
może być dopuszczony do godności matki lub ojca chrzestnego.  
Rodziców i chrzestnych obowiązuje nauka przed chrzcielna, w naszej 
parafii lub w parafii zamieszkania. U nas nauka przed chrztem jest 
zawsze w pierwszą sobotę miesiąca o 16:00. Obowiązuje ona również 
tych naszych parafian, którzy w danym miesiącu pragną być  
rodzicami chrzestnymi poza naszą parafią. Chrzest zasadniczo, 
udzielany jest w pierwszą niedzielę miesiąca o 15:00. 
 

III niedziela Wielkiego Postu. Kolekta przeznaczona jest na kwiaty do Bożego Grobu oraz 

kwiaty na cały rok do dekoracji naszej świątyni. O 17:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Przed Mszą Droga krzyżowa. 

 

W piątek o 15:30 spotkanie kandydatów do I komunii św. O 16:30 w salce spotkanie  

uczniów 1 i 2 klasy gimnazjum. Następnie całą młodzież gimnazjalną zapraszam do udziału 

w nabożeństwie Drogi krzyżowej. O 17:00 Droga Krzyżowa z wypominkami. 

 

W sobotę o 9:00 zbiórka kandydatów na ministranta, o 9:30 zbiórka wszystkich ministran-

tów. 

 

IV niedziela Wielkiego Postu. Laetare Kolekta zbierana przez przedstawicieli PRD, po 

Mszach św. na planowany remont dachu klasztoru sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.  

O 17:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

 

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po Mszach św. Można zamawiać Intencje 

mszalne na cały 2012 rok. 

 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Weite Welt, Pico, Stadt Gottes oraz książeczki Droga do nieba 

(w języku niemieckim oraz polskim, z dużym i małym drukiem). 

 

Parafia z Zawadzkiego organizuje wyjazd na Mszę św. o uzdrowienie w dniu 21.03.2012 r. 

do kościoła św. Piotra i Pawła w Opolu. Koszt 10 zł. Płatność w autokarze, zapisy w zakrystii 

jeszcze tylko dziś (11.03.) Wyjazd o 16:30 z parkingu przy kościele, powrót ok. 22:00. 

 

Wyjazd pozostałych 2 grup kandydatów do Bierzmowania na Apel Jasnogórski w dwie  

kolejne środy o godz. 19:00. 

 

Złożona ofiara w ubiegłą niedzielę na dzieło Ad Gentes, wyniosła 732 zł. Bóg zapłać! 

 

W Niedzielę Palmową parafialny Caritas będzie organizował tradycyjny kiermasz na którym 

będzie można zaopatrzyć się w palmy, dekoracje wielkanocne, dekoracyjne świeczki wielka-

nocne oraz małe paschaliki ( które będzie można przynieść na poświęcenie pokarmów,  

następnie na obrzędy Wielkiej Soboty, paschał niech zapłonie przy wielkanocnym stole,  

a następnie może być zaniesiony na grób bliskiej osoby zmarłej). Ofiary z kiermaszu  

przeznaczone są na działalność parafialnego Caritas. 

 

Bóg zapłać: za złożone ofiary i wykonane prace. 

 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Teresie Chudy oraz p. Gabrieli 

Wałaszek składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na 

dalsze lata!!! 

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Annę Garbas,  

Beatę Garcorz, Eleonorę Bonk i Lidię Mesjasz. Bóg zapłać! 

 

Modlitwa jest korzeniem życia chrześcijańskiego, jest jego oddechem. 

11/2012 


