
Porządek Nabożeństw 

od 23.02. do 30.03.2014 r. 

 

Niedziela 23.03. III Wielkiego Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za parafian 

  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 

 

Poniedziałek 24.03. 

  7:00 O szczęście wieczne dla + matki Franciszki z ok. urodzin 
 

Wtorek  25.03. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

  8:00 W int. żyjących i ++ członków Róż Różańcowych 

17:00 Za + syna Marcina z ok. urodzin, ++ rodziców, teściów, siostrę Irenę, szwagierki Paulinę, 

Elfrydę, Magdalenę Stryczek, ++ z pokr. 
 

Środa  26.03. 

17:00 Za ++ rodziców Elżbietę w 20 r. śmierci i Mikołaja, ++ brata Helmuta, męża Konrada, 

jego rodziców, brata Józefa, Franciszkę, ks. Jana oraz ++ pokr. 
 

Czwartek  27.03. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za + męża i ojca Henryka Swoboda w r. śmierci oraz ++ rodziców i teściów 
 

Piątek  28.03. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Droga krzyżowa 

18:00 Za ++ rodziców Łucję i Teodora, brata Piotra 

 

Sobota  29.03. 

  8:00 Za ++ ojca Jana w r. śmierci, matkę Martę, rodziców Krystynę i Wilhelma, braci Józefa  

i Franciszka oraz ++ z pokr. 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + siostrę Olę w 1 r. śmierci, ++ rodziców, teściów, siostrę Rozalię, brata Wilhelma, 

bratową, 2 szwagrów 
 

Niedziela 30.03. IV Wielkiego Postu, Laetare 

  7:00 Różaniec 

  7:30  

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Do Miłosierdzia Bożego za wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 

opiekę, łaski i zdrowie dla Ernesta Mocny z ok. 80 r. urodzin, oraz o Boże bł. i zdrowie 

w rodzimach dzieci i wnuków 

17:00 Gorzkie żale 

18:00  

Nasza Kolonowska  
Rodzina Parafialna  

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

12(1059) 23.03.2014 – 30.03.2014 
 

34 dni do Kanonizacji 

Kościół i każdy człowiek nie tylko wierzący czeka na ten 

dzień. Aby dzień ten nie przeszedł obok Nas, ważne jest 

przygotowanie do tego wydarzenia. Te przygotowania trwa-

ją na wielu płaszczyznach. Najpiękniejsze jednak jest przy-

gotowanie siebie samego, swego serca. Ważne jest również 

to, aby ogłoszenie Jana Pawła II świętym, pozostawiło ślad 

w naszym życiu na przyszłość. Jan Paweł II nazwany jest 

min. „Apostołem Miłosierdzia”. Ze względu na kult Jezusa 

Miłosiernego, wyniesienie na ołtarze siostry Faustyny, kon-

sekrację bazyliki Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. 

Przede wszystkim przez to, że odszedł do Domu Ojca  

w Wigilię Niedzieli Miłosierdzia i w tę Niedzielę zostanie ogłoszonym Świę-

tym. Podczas rekolekcji jedna z nauk nawiązywała do prawdy o Bożym Miło-

sierdziu. Na jednej z Mszy ośmieliłem się głośno wypowiedzieć marzenie, 

aby w naszej świątyni był obraz - Jezu Ufam Tobie. Bardzo wiele osób zaak-

ceptowało tę myśl, min. rodzice dzieci I komunijnych. Pragną oni taki obraz 

ufundować. Zachęcony pozytywnym odzewem w minionym tygodniu byłem 

w paru miejscach (Wrocław, Częstochowa, Kraków-Łagiewniki) gdzie two-

rzy się lub można nabyć obrazy Miłosierdzia. Najpiękniejsze są wykonywane, 

w źródle Bożego Miłosierdzia, u sióstr w Krakowie-Łagiewnikach. Myślę, że 

piękną pamiątką kanonizacji, będzie zawieszony obraz Bożego Miłosierdzia. 

Propozycja jest, aby był przy chrzcielnicy. Tam też byłby klęcznik i świecz-

nik z możliwością zapalania małych zniczy. Zdaję sobie sprawę, że nie 

wszystkim pomysł przypadnie do gustu. Ale ze względu na żywy kult Bożego 

Miłosierdzia w świecie, ze względu na poparcie wielu parafian, a też na tak 

niespokojne czasy i świat w którym żyjemy, potrzebne Nam jest Boże Miło-

sierdzie, które będziemy czcili w obrazie Jezu ufam Tobie. Będzie to też  

pamiątka kanonizacji Jana Pawła II oraz zobowiązanie dla każdego z Nas na 

dalsze życie. 

SENTENCJA TYGODNIA: św. s. Faustyna: Jezus dał mi poznać, jak 

wszystko jest od Jego woli zależne, dając mi głęboki spokój o całość dzieła 

tego. 



W życiu każdej parafii w wymiarze duchowym, religijnym przeżywa-

my, w roku, wiele wydarzeń. Obecnie trwa Rok Rodziny. Mija czas 

Wielkiego Postu. Przeżyliśmy Rekolekcje i Peregrynację Krzyża. 

Przed Nami Wielkanoc. Przygotowujemy się do kanonizacji bł. Jana 

Pawła II i Jana XXIII. Życie duchowe, religijne to najważniejsza część 

życia parafialnego. Jednak z parafią związany jest też wymiar gospo-

darczy, materialny. Za każdą wykonaną pracę dla dobra parafii, świąty-

ni, plebanii, klasztoru – DZIĘKUJĘ. Za każdą złożoną ofiarę – DZIĘ-

KUJĘ. Podstawą utrzymania Kościoła są ofiary-kolekty. Są one prze-

znaczane nie tylko na rzecz parafii, ale utrzymują wiele dzieł kościel-

nych. Podam dla przykładu na jaki cel składane są ofiary-kolekty  

w ostatnim czasie: 02.03.- na seminarium i kurię, 09.03. - na rzecz za-

konu o. redemptorystów, 16.03. - na misyjne dzieło Kościoła, 23.03. - 

na budowę obiektów diecezji i konserwacje zabytków, 30.03. - na 

kwiaty do naszej świątyni, 06.04. - na budowę kościoła w Opolu, 

13.03. - na seminarium i kurię, w Wielkim Tygodniu na utrzymanie 

obiektów w Ziemi Świętej, I święto na cele parafii, II święto na KUL.  

Z ofiar składanych na rzecz parafii( jak widać powyżej, nie ma ich aż 

tak wiele) utrzymuje się na bieżąco obiekty parafialne, płaci rachunki, 

nabywa wiele rzeczy potrzebnych do życia parafii, robi większe  

i mniejsze remonty. 

W utrzymaniu obiektów w każdej parafii trzeba od czasu do czasu  

wykonywać też większe remonty. Robi się to niezależnie od czasów, 

okoliczności i zmian. Wcześniej te remonty planuje się i zbiera ofiary. 

Na spotkaniu z PRD ustalono, że w tym roku (2014) planowane jest 

malowanie naszej świątyni oraz ocieplenie kopuły kościoła. Dlatego 

w imieniu swoim, PRD i każdego parafianina, któremu piękno i dobro 

naszej świątyni leży na sercu zwracamy się z PROŚBĄ o wsparcie 

ofiarami tej inicjatywy. Przedstawiciele PRD będą tradycyjnie zbierać 

ofiary, od czasu do czasu, przed kościołem. Można składać ofiary  

bezpośrednio u członków PRD lub w kancelarii. Bardzo jednak liczy-

my na wpłaty na konto parafii. Wpłaty można dokonywać właściwie 

już od dziś, aż do momentu rozpoczęcia prac. Liczymy na życzliwe 

potraktowanie tej PROŚBY. Wszystkim za zrozumienie i przyszłą 

ofiarność składamy - BÓG ZAPŁAĆ. 

Numer konta: BS. parafia Kolonowskie - 28 8909 1016 2001 0006 

5852 0001 (z dopiskiem „malowanie kościoła”). 

Dzisiaj kolekta na budowę obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków. O 17:00 
Gorzkie Ũale i kazanie pasyjne. 

——–———————————————————————————— 

We wtorek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. Msze św.  

o 8:00 i 17:00. Z tyłu kościoła na stoliku znajdują się Rozważania różańcowe dla uczestni-

ków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Prośba, aby zabierali te różańce tylko Ci, któ-

rzy pragną w tę intencje się włączyć i różaniec odmawiać. 

——–———————————————————————————— 

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 o 19:00 w salce projekcja filmu „ Próba ogniowa”. Zapraszamy! 

——–———————————————————————————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na kwiaty do Bożego grobu oraz całoroczną dekorację  

kościoła. 

——–———————————————————————————— 

W środę i czwartek o 18:45.wyjazd kandydatów do bierzmowania (3 klasa) na Apel  

Jasnogórski. (Prośba o podzielenie się na dwie grupy). 

——–———————————————————————————— 

Rodzina Kolpinga zaprasza członków na spotkanie w środę 26.03. o godz. 18:00 do salki 

katechetycznej. 

——–———————————————————————————— 

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

Krzyża, za przygotowanie tego wydarzenia. Za przygotowanie spotkania Zespołów Caritas. 

Za dbałość o dzwony i oświetlenie placu i kościoła. 

——–———————————————————————————— 

W przyszłą niedzielę: przed kościołem uczniowie gimnazjum organizują zbiórkę art. ko-

smetycznych i drogeryjnych na rzecz Domowego Hospicjum w Opolu. 

Po mszach o 7:30 i 10:00 organizowany będzie też kiermasz książek, z przeznaczeniem na 

leczenie chorego Szymona ze Staniszcz M. 

——–———————————————————————————— 

W środę wyjazd na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie do Opola. Zapisy w zakrystii. 

——–———————————————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny (cena 6 zł. dodatkiem jest książka ĂPasjaò wg. objawień  

bł. Anny Katarzyny Emmerich), Mały Gość Niedzielny (dodatkiem jest magnes na lodówkę 

z kalendarzem i zadaniami). W zakrystii i kancelarii do nabycia: świece: pamiątka kanoni-

zacji Jana Pawła II, małe paschały na stół wielkanocny, dekoracyjne świece wielkanocne 

oraz zakładki nawiązujące do kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. 

——–———————————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Erykowi Stryczek, p. Hildegar-

dzie Mocny i p. Elżbiecie Mateja składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

——–———————————————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Haraszowskie: Annę Świerczok, Irenę 

Niemiec, Danutę Królczyk oraz Marię Mirek. Bóg zapłać! 

 

Proszę o życzliwe potraktowanie tekstów ze strony 1 i 2 naszej parafialnej gazetki 

12/2014 


