
Porządek Nabożeństw 

od 18.03. do 25.03.2012 r. 

 

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 Za parafian 

17:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 

18:00 Za + Elżbietę Kaszuba miesiąc po śmierci 

 

Poniedziałek  19.03. św. Józefa, Oblubieńca NMP, ur. 

  8:00 Za + męża, ojca i dziadka Józefa z ok. urodzin i imienin oraz ++ z pokr. 

17:00 W int. wszystkich ministrantów oraz szafarzy Komunii św. 

 

Wtorek  20.03. 

17:00 Za ++ rodziców Teodora i Łucję, ++ brata i teścia 

 

Środa  21.03. 

17:00 Za + Elżbietę Kaszuba - zam. od 11 Róży różańcowej 

 

Czwartek  22.03. 

  7:00 Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski, prosząc o dalszą opiekę, zdrowie w int.  

żyjących z rodziny oraz za ++ z rodziny i dusze  w czyśćcu 

 

Piątek  23.03. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Droga krzyżowa z wypominkami 

18:00 Z podz. za odebrane łaski i dobro, z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM  

z ok. 60 r. urodzin Józefa Koj oraz w int. całej rodziny 

 

Sobota  24.03. 

  8:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP o szczęśliwy przebieg operacji 

 Chrzest: Maja Maria Maciejak 

 

17:30 Nabożeństwo maryjne 

18:00 ………………………………………… 

 

Niedziela  25.03.  V Wielkiego Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für die Lebenden u. ++ aus der Rosenkranzfamilie 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 ………………………………………… 

17:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 

18:00 …………………………………………. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

12(955) 18.03.2012 – 25.03.2012 
 

 

Wielka Nowenna Fatimska 

W 2017 roku będziemy obchodzić setną rocznicę 
objawień fatimskich. Przygotowaniem do tego  
wydarzenia jest zainicjowana w 2009 roku, trwająca  
9 lat Wielka Nowenna Fatimska. Nowennę zapoczątko-
wano w Portugalii, ale przyłączyły się do niej również 
inne kraje. Nowenna jest zaproszeniem skierowanym 
do wiernych, którzy chcą przyczynić się do nadejścia 
triumfu Maryi oraz do wypełnienia proroctwa kard. 
Augusta Hlonda „ Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to 
zwycięstwo NMP”. Poprzez Nowennę możemy  
przyczynić się również do jak najszybszego spełnienia 
się obietnicy przekazanej przez s. Łucję „… że nadcho-
dzi nowe pokolenie, pokolenie Niepokalanego Serca, 
przeznaczonego przez Boga do zmiażdżenia węża  
piekielnego”. Przez dziewięć kolejnych lat, sześć miesięcy fatimskich  
(maj-październik) będzie okazją do podejmowania szczególnych wątków 
związanych z przewodnim hasłem roku. Tematem Nowenny w bieżącym 
2012 roku jest „ NIE  ŻYJEMY DLA SIEBIE - wynagrodzenie za grzechy 
świata”. Ufamy, że Wielka Nowenna wypełniona modlitwą i refleksją 
stanie się dla wielu ludzi pomocą w odnalezieniu drogi, która prowadzi 
ku nowemu, lepszemu światu, ku osobistemu nawróceniu i nadejściu 
triumfu Niepokalanego Serca Maryi. Pragniemy jako parafia pod  
wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi włączyć się duchowo w przeży-
wanie Nowenny. Szczególnie w każdym dniu trzynastego od maja do  
października w wieczorach fatimskich. Zachęcam również do lektury  
czasopisma „dobre nowiny”, które parę razy w roku ukazuje się  
i przybliża tajemnicę fatimską. czasopismo to wyłożone jest na stoliku  
z tyłu kościoła. Za drobną ofiarą można zabrać sobie lub znajomym.  
Polecam i życzę dobrej lektury. 

Sentencja - ks. Krzysztof Czapla z sanktuarium na Krzeptówkach 
„ Świadomi, że Fatima to głos nieba, głos Matki do swoich dzieci, musimy 
podjąć wysiłek, by ten głos usłyszeć, przyjąć i odpowiedzieć”. 



Zachęcamy do przekazania 1% podatku na: 

Stowarzyszenie Chóralne COLNOVICA  KRS: 0000326190 

CARITAS diecezji opolskiej  KRS: 0000290982 

Diecezjalna Fundacja Obrony Życia  KRS: 0000016304 

 

Do grona ministrantów w dniu 19.03. zostaną przyjęci następujący 

kandydaci: Glegoła Piotr; Cierpich Michał; Krupa Łukasz; Smyk  

Łukasz. 

 

Na remont dachu klasztoru od dnia 19.02. do 14.03 wpłacono na kon-

to kwotę 8.250 zł. (26 rodzin). Bóg zapłać! Z tego spłacono zakupio-

ny materiał - 4000 zł. 

nr. konta: BS Kolonowskie 28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 

 

24.03. o godz. 9:30 w kościele seminaryjnym odbędzie się skupienie 

dla nadzwyczajnych szafarzy komunii św. 

 

 - Dziękuję 3 członkom PRD za udział w spotkaniu w Opolu Wino-

wie. 

 - Dziękuję 2 mariankom za udział w kursie animatorki w Raciborzu - 

Miedoni. 

 - Drużyna ministrantów ze szkoły podstawowej zajęła 3 miejsce,  

w swojej grupie, w półfinałowym diecezjalnym turnieju piłki nożnej 

jaki odbył się w WSD w Opolu. 

 - Dziękuję dziewczynom za udział w piątkowym wieczornym czuwa-

niu modlitewnym w klasztorze. Siostrom za organizację czuwania. 

 

ZAPROSZENIE: 

W ostatnim czasie przewija się przez media fala krytyki, ataków na 

Kościół. Jednym z tematów ochoczo poruszanych, są sprawy finanso-

we Kościoła. Wiele w tych informacjach kłamstwa. Dlatego proponu-

ję i zapraszam w wielkopostny sobotni wieczór do salki parafialnej, 

gdzie będę chciał poruszyć „Aktualną sytuację Kościoła oraz przybli-

żyć trochę sprawy finansowe”. Wiele na ten temat dyskutujemy.  

Dlatego zapraszam wszystkich i tych którzy mają w tym temacie 

„wiele” do powiedzenia, i tych którzy chcą się czegoś dowiedzieć.  

 Sobota 24.03.2012r. godzina 19:00 salka parafialna. 

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. 

 

W poniedziałek Uroczystość św. Józefa. Msze św. o godz. 8:00 i 17:00. Na Mszę o 17:00 

zapraszam ministrantów i szafarzy. Podczas tej Mszy św. do grona ministrantów zostaną 

przyjęci 4 kandydaci. Po Mszy ministrantów i szafarzy oraz rodziców nowych ministran-

tów zapraszam na spotkanie do salki. 

 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 19:00 wyjazd ostatniej grupy kandydatów do 

Bierzmowania, na Apel Jasnogórski. 

 

W czwartek Msza św. o godz. 7:00. 

 

W piątek o 16:00 spotkanie kandydatów do I komunii św. O 17:00 Droga Krzyżowa  

z wypominkami. 

 

V niedziela Wielkiego Postu. Kolekta przeznaczona na budowę obiektów kurialnych  

i konserwację zabytków. O 17:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeniesiona na 26.03. 

 

Do nabycia: Gość Niedzielny, dobre nowiny oraz książeczki Droga do nieba (w języku 

niemieckim oraz polskim, z dużym i małym drukiem). 

 

Złożona ofiara w ubiegłą niedzielę na kwiaty, wyniosła 3.667 zł i 7.70 euro. Bóg zapłać! 

 

W Niedzielę Palmową parafialny Caritas będzie organizował tradycyjny kiermasz na 

którym będzie można zaopatrzyć się w palmy, dekoracje wielkanocne, dekoracyjne 

świeczki wielkanocne oraz małe paschaliki ( które będzie można przynieść na poświęce-

nie 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. 

 

++ Odbył się pogrzeb zmarłego Ś.p. Wilhelma Luczyk l.72. Wieczny odpoczynek…++ 

 

W sobotę przechodzimy na czas letni. 

 

Bóg zapłać: za złożone ofiary i wykonane prace, wycięcie 2 drzew w ogrodzie. 

 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego 

błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Judytę Lipp, Klaudię 

Skiba, Grażynę Czok i Gabrielę Machnik. Bóg zapłać! 

 

Ludzie ratują wartość pieniądza, a tak często nie umieją ratować wartości życia. 

12/2012 


