
Porządek Nabożeństw 

od 16.02. do 23.03.2014 r. 

 

Niedziela 16.03. II Wielkiego Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Zur Gottes Barmherzigkeit durch die Fürsprache der Heiligen Mutter Gottes als Danksa-

gung für erhaltene Gnaden u. Bitte um weitere Obhut u. Gesundheit anlässlich des 75. 

Geburtstages 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + Joannę Drzymała w r. śmierci, ++ rodziców Jerzego i Franciszkę Spira, siostrę Ma-

rię Czorniczek, ++ teściów Martę i Izydora Drzymała 

17:00 Gorzkie żale 

18:00 Za + męża Wilhelma w r. śmierci 

 

Poniedziałek 17.03. 

  7:00 O udany zabieg i łaskę zdrowia 
 

Wtorek  18.03. 

17:00 Za + ojca Teodora Kosytorz w r. śmierci, ++ matkę Reginę Kosytorz, ojca Wiktora Muc, 

siostrzeńca Pawła Bronek, ++ dziadków Kosytorz, Steinert, Muc, Sowa 

 

Środa  19.03. Uroczystość św. Józefa 

17:00 Za + męża i ojca Józefa w 80 r. urodzin i imienin, ++ rodziców Walentego i Magdalenę, 

teściów Pawła i Klarę, 2 braci, 3 bratowe, 5 szwagrów oraz ++ pokr. 
 

Czwartek  20.03. 

16:45   Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Szaton, Jana i Annę Krupka, ciocię Marię, ++ 

braci, siostry, szwagrów, bratową oraz ++ z pokr. Szaton i Krupka 

 

Piątek  21.03. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Droga krzyżowa 

18:00 Za + ojca i teścia Jana Obst, ++ z rodzin Obst, Wałaszek, Szydłowski, Szaton, oraz pokr. 

 

Sobota  22.03. 

  8:00 Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Do Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Alina Jarzombek o Boże bł. w int. Rodziny 

i chrzestnych 
 

Niedziela 23.03. III Wielkiego Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für + Georg Spallek zum 1. Todestag 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + Georg Spalek w 1 r. śmierci 

17:00 Gorzkie żale 

18:00 O Boże bł. i zdrowie dla Oskara Dubiel z ok. 1 r. chrztu św. o Boże bł. dla rodziców 

i chrzestnych 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Krzyż z pól lednickich 

 

W 1962 r. odnaleziono w czasie wykopalisk 

archeologicznych na Ostrowie Lednickim 

- jednym z ośrodków państwa polskiego za 

czasów pierwszych Piastów - Staurotekę, czy-

li specjalny relikwiarz na przechowywanie 

szczątków Krzyża Świętego. Na jego wzór 

wykonano metrowej wysokości krzyż z drew-

na orzechowego. W miejsce gwiazd, które 

znajdowały się w romańskim oryginale, wyło-

żonych cennymi kruszcami, włożono kamienie z Jordanu, Góry 

Tabor, Ogrodu Oliwnego i Kalwarii w Ziemi Świętej oraz 

z Ostrowa Lednickiego. Na krzyżu umieszczono napis: IC XC 

NIKA - Jezus Chrystus Zwycięża. 

Peregrynacja (łac. peregrinatio) – w Kościele katolickim uro-

czyste przenoszenie albo przewożenie w celach kultowych reli-

kwii, obrazów i innych przedmiotów kultu religijnego. Krzyż 

lednicki wyruszył w Polskę, byśmy nie przegapili (ale dobrze 

przeżyli i Boga w nich uczcili…) bardzo ważnych wydarzeń: 

kanonizacji Jana Pawła II, 1050 rocznicy Chrztu Polski, Świa-

towych Dni Młodzieży w Krakowie. 

SENTENCJA TYGODNIA: o. Jan Góra: Marzeniem naszym 

jest podarowanie tego „omodlonego” przez polską młodzież 

krzyża Ojcu Świętemu Franciszkowi, jako iskrę wiary znad 

Lednicy, z Polski. 



Konkurs artystyczny z okazji kanonizacji bł. Jana Pawła II  

1. Konkurs organizowany jest z okazji zbliżającej się kanonizacji Jana Pawła II i jest 

otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy Kolonowskie.  

2. W konkursie mogą brać udział prace plastyczne i literackie, których tematyka jest 

związana z błogosławionym Janem Pawłem II, jego życiem, działalnością i wpły-

wem, jaki wywarł na zwykłych ludzi.  

3. Prace nie będą dzielone na kategorie wiekowe, lecz ich ocena przeprowadzona 

zostanie adekwatnie do wieku uczestników konkursu.  

4. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 1. pracę.  

5. Prace można dostarczyć do proboszczów parafii w Kolonowskiem, Staniszczach 

Wielkich, Staniszczach Małych i Spóroku, dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 

Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3, siedziby Biblioteki i Centrum Kultury w Kolo-

nowskiem lub nadesłać pocztą na jeden z wymienionych wyżej adresów.  

6. Prace wykonać można w dowolnej technice. Maksymalny format prac rysunko-

wych to A3 (297 x 420 mm). Konkurs obejmuje także prace literackie: prozę i poezję. 

W tym przypadku maksymalna objętość pracy to 3 strony A4.  

7. Każda z prac powinna zostać opatrzona następującymi informacjami: nazwisko 

i imię, adres, numer telefonu, wiek autora, tytuł dzieła.  

8. Terminy konkursu:  

- nadsyłanie/dostarczanie prac – 04.04.2014 r.  

- rozstrzygnięcie konkursu – do dnia 11.04.2014  

- wystawa prac i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 16 maja 2014 r. 

w Publicznej Szkole Podstawowej Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3.  

9. Rysunki i prace literackie, biorące udział w konkursie, nie będą zwracane. Z chwilą 

otrzymania przechodzą one na własność organizatorów, którzy przejmują do nich 

wszelkie prawa autorskie.  

10. Oceny prac dokona jury w składzie określonym przez organizatora konkursu.  

11. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej www.parafia-

kolonowskie.pl, http://www.pspfosowskie.wodip.opole.pl, www.kolonowskie.pl. 

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.  

12. Nagrodę główną dla laureatów konkursu stanowić będzie wycieczka do Wado-

wic. 

13. Przekazanie prac oznacza akceptację warunków konkursu oraz jego regulaminu, 

którego ostateczna interpretacja należy do jury. Żadne odwołania nie będą uwzględ-

niane. 

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby biorące w nim 

udział zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby 

konkursu oraz w celach marketingowych organizatora. 

Dzisiaj zakończenie peregrynacji Krzyża z pól lednickich. O 15:00 Droga Krzyżowa dla 

młodzieży. O 17:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne W ciągu dnia indywidualna Adoracja 

Krzyża. Kolekta na misyjne dzieło Ad Gentes. 

   ———————————————————————————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:15 spotkanie kandydatów do I komunii św. 

———————————————————————————— 

W piątek o 17:00 Droga krzyżowa z wypominkami. Msza św. o 18:00. 

———————————————————————————— 

W sobotę spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas naszego dekanatu. Rozpoczęcie 

o 10:00 w kościele, następnie spotkanie w salce. 

———————————————————————————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na budowę obiektów diecezjalnych i konserwację zabyt-

ków. 

———————————————————————————— 

W salce o godz. 17:45 projekcja filmu pt. „Jan XXIII”. W środę część 1, w czwartek 

część 2. (Całkowity czas projekcji 180 minut). 

——————————————————————————— 

Bóg zapłać za każde dobro, modlitwę, ofiary i wykonane prace. Za udział w peregryna-

cji Krzyża, za przygotowanie tego wydarzenia. Za porządki wiosenne na placu kościel-

nym, za przycięcie drzew i krzaków, za pocięcie gałęzi, za naprawę kosiarki, za wykona-

nie kapliczki św. Józefa w ogrodzie sióstr, za naprawę atlasu w siłowni. 

——————————————————————————— 

Dziś kończy się sezon grzewczy w naszej świątyni. Za złożone ofiary na opał, jeszcze 

raz Bóg zapłać. Panu Henrykowi za palenie w piecach serdeczne podziękowanie. 

——————————————————————————— 

Kolejne spotkanie z Panią Barbarą Słomian z cyklu „Rozmowy o wychowaniu” odbę-

dzie się jutro (17.03.) o godz. 17:00 w szkole podstawowej w Kolonowskiem. Serdecz-

nie zapraszamy! 

———————————————————————————— 

Nasze Gimnazjum organizuje zbiórkę art. kosmetycznych na rzecz Domowego Hospi-

cjum w Opolu. Szczegóły na plakacie w gablotce. 

———————————————————————————— 

W dniu 26.03. kolejny wyjazd na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie do Opola. Zapisy 

w zakrystii. 

———————————————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. Od dziś raz w miesiącu będzie 

można też nabywać Misyjne Drogi w cenie 4 zł. W zakrystii i kancelarii do nabycia: 

świece jako pamiątka kanonizacji Jana Pawła II, małe paschały na stół wielkanocny oraz 

dekoracyjne świece wielkanocne. 

———————————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Leszkowi Laski i p. Edmun-

dowi Drzymała, składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

———————————————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Haraszowskie: Gertrudę Maniera, An-

nę Maniera, Barbarę Ibrom i Dorotę Muszkiet. Bóg zapłać! 
 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...! 

11/2014 


