
Porządek Nabożeństw 

od 30.02. do 06.04.2014 r. 

 

Niedziela 30.03. IV Wielkiego Postu, Laetare 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Gottes Segen u. Gesundheit in den Familie 

  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 rodzinach dzieci  

i wnuków 

17:00 Gorzkie żale 

18:00 Za + ojca i męża Henryka w 6 r. śmierci, ++ rodziców, teściów oraz ++ z rodziny 

 

Poniedziałek 31.03. 

  7:00 O Boże bł. światło Ducha Św. i wst. bł. Jana Pawła II w pewnej sprawie 

 

Wtorek  01.04. 

18:00 Za + ojca Pawła Kandora z ok. urodzin, ++ matkę Elżbietę, rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga, siostrę 

Elżbietę, szwagra Rajmunda, dziadków i pokr. 

 

Środa  02.04. 

17:00 1 Za ++ rodziców Marię i Karola, brata Pawła, rodziców Marię i Teodora, Elżbietę i Pawła, pokr.  

I dusze w czyśćcu 

 2 Za + Agnieszkę Krupka w r. śmierci, + jej męża Pawła, ++ z rodzin Krupka i Labus oraz pokr. 

 

I Czwartek  03.04. 

17:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za + męża Józefa z ok. urodzin, ++ teściów Marię i Richarda, rodziców Wiktorię i Erwina, Marię  

i Teodora, ciocię Gertrudę, syna, męża i pokr. 

 

I Piątek  04.04. 

  7:00 Für die Kranken u. Leidenden aus unserer Pfarrgemeinde 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Droga krzyżowa 

18:00 Za + Wandę Styra w 1 r. śmierci 

19:00  

 

I Sobota  05.04. 

  8:00 Za + o. Krystiana Walaszek w r. śmierci + jego ojca 

15:00 Chrzest: Anna Wiktoria Dudarewicz, Xavier Łukasz Jasiński 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + ojca Krzysztofa, + syna Mateusza, ++ z pokr. Zajonc, Spałek, Kempa, Mlynek oraz dusze  

w czyśćcu cierpiące 

 

Niedziela 06.04. V Wielkiego Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + ojca Franciszka Smieskol, + ks. Jerzego Obst w r. ich urodzin, ++ matkę Różę, ojca Jerzego 

Wałaszek oraz ++ z pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 zaj. 

17:00 Gorzkie żale 

18:00 O spokój duszy matki Ireny, ++ dziadków Teodora i Paulinę, Jana i Emmę, Józefa i Gertrudę, Gintra  

i Helenę, ++ wujków, ciocie i pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Z Listu Pasterskiego Biskupa Opolskiego na Wielki Post 

W związku z Rokiem Rodziny, w czasie tegorocznego Wiel-

kiego Postu zdiagnozujmy kondycję swojej rodziny, rozważ-

my w sercu odpowiedzialność za jej aktualny stan i podejmij-

my stosowne kroki z myślą o jej dobrym funkcjonowaniu  

i rozwoju. Jest to zadanie dla każdego: dla dzieci i młodzieży, 

dla małżonków, rodziców i dziadków, a nawet dla ludzi sa-

motnych, osób duchownych i konsekrowanych. Choć bowiem 

nie wszyscy zakładają własną rodzinę, każdy przyszedł na 

świat w rodzinie i ma do śmierci obowiązki wobec tych, któ-

rzy dali mu życie, wychowali, pośród których żył i dorastał. Siostro i Bracie, 

być może nie dowierzasz, że możesz coś zmienić w trudnej sytuacji albo ina-

czej – jesteś przekonany, że wszystko jest w porządku i nie trzeba nic zmieniać. 

Otóż doświadczenie życia uczy, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Nigdy też nie 

jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej. Natomiast z naszej wiary wynika,  

że jeśli człowiek pozwala Bogu działać, wszystko może doznać łaski przemia-

ny, rodzina może stać się miłością wielka. Co więcej, gdy okazujemy Bogu 

posłuszeństwo, On przez objawianie nam prawdy i wyrzuty sumienia – jak 

uczniom w Emaus – otwiera nam oczy i sprowadza na właściwą drogę. Dlatego 

Drodzy Rodzice, spójrzcie z wiarą na swoje relacje małżeńskie, na cud rodze-

nia i proces wychowania dzieci, a także na swoich rodziców i teściów.  

Wy, Drogie Dzieci, spójrzcie z wiarą na trud i poświęcenie Waszych rodziców 

względem Was, w trosce o Wasze wychowanie i rozwój. Kochani Dziadkowie, 

spójrzcie z wiarą na tych, którym daliście życie i o których stale się martwicie. 

Droga Młodzieży, spójrzcie z wiarą na swe powołanie do małżeństwa i ko-

nieczność rzetelnego przygotowania się do założenia rodziny. 

SENTENCJA TYGODNIA: św. Faustyna Kowalska: Z kimkolwiek w życiu 

będę miała styczność, wszystkich pragnę pociągnąć do miłowania Ciebie,  

Jezu mój! 



PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 

O pokój dla świata szczególnie w Syrii i na Ukrainie. 

 

 PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 

Aby Zmartwychwstały Chrystus napełniał nadzieją osoby chore i star-

sze. 

——–——————————————————————— 

Katechizm: 

 

Jakie są łaski chrztu? 

Chrzest odpuszcza grzech pierworodny, wszystkie grzechy osobiste,  

a także wszelkie kary za grzech; przez łaskę uświęcającą, łaskę uspra-

wiedliwienia daje uczestnictwo w Boskim życiu Trójcy Świętej, jedno-
cząc z Chrystusem i włączając w Jego Kościół; daje uczestnictwo w ka-

płaństwie Chrystusa i stanowi podstawę wspólnoty między wszystkimi 

chrześcijanami; obdarowuje cnotami teologalnymi i darami Ducha 

Świętego. Ochrzczony przynależy na zawsze do Chrystusa: zostaje opie-

czętowany niezatartym duchowym znamieniem (charakterem). 

Jakie znaczenie ma imię otrzymane na chrzcie? 

Imię jest bardzo ważne, bowiem Bóg wzywa każdego po imieniu, w je-

go jedyności. Podczas chrztu chrześcijanin otrzymuje swoje imię w Ko-
ściele; może to być imię jakiegoś świętego, który będzie dla niego wzo-

rem świętości oraz będzie wstawiał się za niego u Boga. 

Jakie są skutki bierzmowania? 

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świę-

tego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska 

ono w duszy niezatarte znamię – charakter, przynosi wzrost łaski 

chrzcielnej: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas 
z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; 

udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej. 

Kto może otrzymać sakrament bierzmowania? 

Może go otrzymać, tylko jeden raz, ochrzczony będący w stanie łaski. 

Kto jest szafarzem bierzmowania? 

Pierwotnym szafarzem jest biskup. W ten sposób wyraża się więź bierz-

mowanego z Kościołem w jego wymiarze apostolskim. Gdy sprawuje 
go prezbiter – jak to zazwyczaj zachodzi na Wschodzie i w szczegól-

nych przypadkach na Zachodzie – więź z biskupem i z Kościołem jest 

wyrażona przez prezbitera, współpracownika biskupa, i przez święte 

krzyżmo, konsekrowane przez samego biskupa. 

Dzisiaj kolekta na kwiaty do Bożego grobu oraz całoroczną dekorację  

kościoła. Gorzkie żale o 17:00. 

——–———————————————————————————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna.  

O 16:15 spotkanie kandydatów do I komunii św. 

——–———————————————————————————— 

W I czwartek miesiąca Godzina św. i Koronka o 17:00. 

——–———————————————————————————— 

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

św. dla młodzieży o 19:00, po mszy w klasztorze sióstr czuwanie dla dziewcząt.  

Odwiedziny chorych w domach od 8:00. 

——–———————————————————————————— 

W I sobotę o 17:00 nabożeństwo Maryjne. O 9:00 zapraszamy rodziców dzieci  

I komunijnych do prac porządkowych na terenie placu kościelnego. 

——–———————————————————————————— 

W przyszłą niedzielę gościem będzie ksiądz z parafii św. Karola Boromeusza  

z Opola. Kolekta będzie przeznaczona na budowę tej świątyni. 

——–———————————————————————————— 

Bóg zapłać za każde dobro, modlitwę, ofiary i wykonane prace. 

——–———————————————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny. W zakrystii i kancelarii do nabycia: świece:  

pamiątka kanonizacji Jana Pawła II, małe paschały na stół wielkanocny, dekora-

cyjne świece wielkanocne oraz zakładki nawiązujące do kanonizacji Jana Pawła 

II i Jana XXIII. 

——–———————————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze  

życzenia. 

——–———————————————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Haraszowskie: Joannę Kłosek, 

Mariolę Puszyńską, Lucynę Makusek oraz Janinę Porczyk. Bóg zapłać! 

——–———————————————————————————— 

W dzień kanonizacji bł. Jana Pawła II, 27.04. parafia Staniszcze Wlk. organizuje 

wyjazd do Krakowa -Łagiewnik. Tam jest bogaty program tego dnia, min. 

transmisja Mszy św. z Watykanu. Koszt wyjazdu 50 zł. Zapisy w zakrystii. 

—–—————————————–——————————————–——— 

W kwietniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

 06.04. Róża 5 p. Elfryda Fleger 

 13.04. Róża 6 p. Maria Baron  

 20.04. Róża 7 p. Hildegarda Klabisch  

 21.04. Róża 8 p. Gizela Zajonc  

 27.04. Róża 9 p. Maria Kruk 

 

13/2014 


