
Porządek Nabożeństw 

od 06.04. do 13.04.2014 r. 

 

Niedziela 06.04. V Wielkiego Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für + Vater Franciszek Smieskol, + Priester Georg Obst anlässlich des Geburtstages, ++ Mut-

ter Róża, Vater Jerzy Wałaszek u. ++ aus Verwandtschaft 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Do Miłosierdzia Bożego za wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla mał-

żonków z ok. urodzin oraz o boże bł. i zdrowie dla całej rodziny 

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. 

 

Poniedziałek 07.04. 

  7:00 Za ++ kapłanów 

 

Wtorek  08.04. 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie z ok urodzin w pewnej int. 

 

Środa  09.04. 

17:00 Droga krzyżowa 

 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie 

w rodzinie Doroty i Marcina z ok. 5 r. ślubu 

 

Czwartek  10.04. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Do MBNP z podz. i prośbą o dalsza opiekę, łaski i zdrowie dla ojca i dziadka Józefa Kruk 

z ok. 94 r. urodzin 

 

Piątek  11.04. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za + żonę i matkę w r. śmierci ++ rodziców z obu stron, braci i siostry 

18:00 Droga krzyżowa ulicami parafii 

 

Sobota  12.04. 

  8:00 Za ++ matkę Adelajdę w 10 r. śmierci, ojca Wilhelma, ++ z pokr. Szaton i Czok 

16:00 Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. dla Gabrieli z ok. 50 r. 

urodzin oraz o zdrowie dla całej rodziny 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + Gintra w 1 r. śmierci 

 

Niedziela 13.04. Palmowa 

  7:00 Różaniec 

  7:30 …………………………… (Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + żonę i matkę Teresę w 5 r. śmierci, ++ rodziców, teściów oraz + teścia Piotra, ++ pokr 

z obu stron, koleżankę Małgorzatę 

15:00 Droga krzyżowa na Regolowcu 

18:00 ……………………………  

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

14(1061) 06.04.2014 – 13.04.2014 
 

Kanonizacja 

 

Wraz z bł. Janem Pawłem II kanonizowany 

będzie bł. papież Jan XIII. Będzie to ważne 

wydarzenie dla Kościoła, dla Ojczyzny, dla 

każdego z Nas. Pontyfikaty Jana XXIII i Jan 

Pawła II przypadały na trudne czasy (ale kiedy 

one były łatwe?). Starsi pamiętają jeszcze pon-

tyfikat Jana XXIII, młodsze pokolenie dorasta-

ło i żyło z Janem Pawłem II. Jesteśmy Bogu 

wdzięczni, że przyszło Nam żyć w czasach 

Wielkich Papieży. Pragniemy do dnia kanoni-

zacji odpowiednio przygotować się. Dzień ten 

przeżyć wyjątkowo. W parafii, rodzinach, każ-

dy osobiście. Przygotowaniem niech będzie 

jeszcze intensywniejsze przeżywanie Wielkiego Postu. Gorliwszy udział 

w Mszach i Nabożeństwach. Indywidualne nawiedzenie Kościoła. Modli-

twa, rozmowa i pojednanie w rodzinach. Gorliwe przeżycie Wielkiego Ty-

godnia i Świąt Zmartwychwstania. Od dziś, do dnia kanonizacji w „Naszej 

Kolonowskiej Rodzinie Parafialnej”, w każdym tygodniu, będzie mały do-

datek. W czwartek 24.04. wyjazd na Apel Jasnogórski do Częstochowy, 

w piątek 25.04. w naszej świątyni, będzie od godziny 20:00 do 21:00 Ado-

racja Najświętszego Sakramentu. W sam dzień kanonizacji 27.04. Msze 

św. będą o 7:30 (w języku polskim); 10:00; 18:00. Od 20:00 do 21:00 bę-

dzie Nabożeństwo Dziękczynne, zakończone Apelem Jasnogórskim. 

W piątek 02.04. jako pamiątka kanonizacji zostanie na wieczornym spotka-

niu (od 18:00) poświęcony obraz Bożego Miłosierdzia, który pozostanie 

w naszej świątyni. Ufundowali ten obraz rodzice dzieci I komunijnych. 

Spotkaniu przewodniczyć będzie o. Mirosław, który w tym roku prowadził 

nasze Rekolekcje. 

SENTENCJA TYGODNIA: Phil Bosmans: Ten, kto ma czas na rzeczy nie 

przynoszące pieniędzy, uchodzi za wariata. Jednak bez takich szaleńców 

świat by zginął. 



bł. Jan Paweł II o rodzinie: 

„Jako pierwsza, powstaje i rozwija się komunia pomiędzy małżonkami; na mocy 

przymierza miłości małżeńskiej, mężczyzna i kobieta „już nie są dwoje, lecz jedno 

ciało” i powołani są do ciągłego wzrostu w tej komunii poprzez codzienną wier-

ność małżeńskiej obietnicy obopólnego całkowitego daru” Słowa przysięgi mał-

żeńskiej wypowiadane w obecności wspólnoty Kościoła można streścić w krótkim 

stwierdzeniu „cały jestem Twój”. Wszystkie słowa, gesty, uczynki służą odtąd bu-

dowaniu wspólnego szczęścia; stają się przestrzenią, w której miłość może przyno-

sić konkretne owoce. „Nie ma większej miłości, gdy ktoś życie oddaje za przyja-

ciół swoich”. 

———————————————————————— 

Opowiadanie: 

Mimo iż Henri Matisse był blisko dwadzieścia osiem lat młodszy niż Auguste Re-

noir, obaj wielcy artyści byli serdecznymi przyjaciółmi i często spędzali razem 

czas. Kiedy Renoir prawie nie opuszczał domu w ostatnich latach swego życia, 

Matisse odwiedzał go codziennie. Niemal sparaliżowany artretyzmem Renoir mi-

mo swej choroby nie przestawał malować. Pewnego razu Matisse obserwował, jak 

starszy kolega maluje w swojej pracowni, zmagając się ze straszliwym bólem 

utrudniającym każde pociągnięcie pędzla. W końcu nie wytrzymał i poruszony 

wykrzyknął: - Auguste, dlaczego nadal malujesz, gdy dręczy Cię tak okropny ból? 

Renoir odrzekł z prostotą: - Ból przemija, a piękno pozostaje. I tak, prawie do dnia 

swojej śmierci Renoir nakładał farbę na płótno. Jeden ze swoich najsłynniejszych 

obrazów: „Kąpiące się” artysta ukończył na dwa lata przed śmiercią, czternaście lat 

po tym, jak zaatakowała go bolesna choroba. 

—————————————————————— 

Refleksja: 

Jezus dobrowolnie ofiarował swe życie w ofierze, to jest przez swoje pełne posłu-

szeństwo aż do śmierci zadośćuczynił Ojcu za nasze grzechy. Ta miłość aż do koń-

ca Syna Bożego dokonuje pojednania z Bogiem całej ludzkości. Ofiara paschalna 

Chrystusa wypełnia odkupienie ludzi w sposób jedyny, doskonały i ostateczny, 

przywraca komunię z Bogiem. Pragnienie wypełnienia zamysłu miłości odkupień-

czej Ojca ożywia całe życie Jezusa. Jego posłaniem jest „służyć i dać swoje życie 

na okup za wielu”, aby w ten sposób całą ludzkość pojednać z Bogiem. 

—————————————————————— 

W dniu 27.04. parafia Staniszcze Wlk. organizuje wyjazd do Krakowa-

Łagiewnik. Koszt wyjazdu 50 zł. Zapisy w zakrystii. 

—————————————————————— 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony parafii www. W miesiącu marcu było 

2.150 odwiedzin, a od początku roku 6.160. 

—————————————————————— 

W dniu 12.04.2014r. (sobota), w godzinach 10:00-13:00 na parkingu przy UMiG 

odbędzie się bezpłatna zbiórka elektrośmieci (RTV, AGD, monitory, telewizory, 

lodówki, pralki, zamrażarki). 

Dzisiaj gościem w naszej wspólnocie jest ksiądz z parafii św. Karola Boromeusza z Opola. 

Kolekta przeznaczona jest na budujący się kościół na osiedlu Chabry. O 17:00 Gorzkie żale. 

Dziś od 15:00 do 17:00 w hali targowej „Pchli Targ”. Zapraszamy do udziału! 

——–———————————————————————————— 

W środę o 17:00 Droga krzyżowa, następnie Msza św. szkolna. 

——–———————————————————————————— 

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

——–———————————————————————————— 

W sobotę o 17:30 nabożeństwo Maryjne. O 9:00 próba dzieci I komunijnych. O 17:00 

w Jemielnicy spotkania bractwa św. Józefa. 

——–———————————————————————————— 

Za tydzień Niedziela Palmowa - na każdej Mszy poświęcenie palm, a przed Mszą o 10:00 

procesja z palmami. Kolekta na cele kurii i diecezji. O 15:00 Droga krzyżowa na Regolow-

cu. Po każdej Mszy św. Kiermasz Wielkanocny organizowany przez Caritas naszej parafii  

i Radę Rodziców przy naszym gimnazjum (do nabycia: palmy, ciastka i ozdoby świąteczne). 

——–———————————————————————————— 

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

naszej świątyni. Bóg zapłać za złożone ofiary na kwiaty, 3.951 zł 72 gr. i 1.20 €. Bóg zapłać 

za pierwsze wpłaty na konto, na cel malowania naszej świątyni. 

——–———————————————————————————— 

Następne spotkanie z cyklu „Rozmowy o wychowaniu” odbędzie się 07.04. (poniedziałek) 

o godz. 17:00 w naszym gimnazjum. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! 

——–———————————————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Pico, Weite Welt, Stadt Gottes. W zakrystii i kancelarii do 

nabycia: świece: pamiątka kanonizacji Jana Pawła II, małe paschały na stół wielkanocny, 

dekoracyjne świece wielkanocne oraz zakładki nawiązujące do kanonizacji Jana Pawła II 

i Jana XXIII. Książeczki Droga do nieba. Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła 

II (9zł.) 

——–———————————————————————————— 

Caritas prosi chętnych o upieczenie ciastek na kiermasz. Ciastka można przynosić do salki 

w czwartek od 17:00 do 18:00. 

——–———————————————————————————— 

Zapowiedzi przedślubne: Dariusz Łukacz, zam. Prudnik i Katarzyna Koprek, zam. 

Kolonowskie (zap. I); Piotr Krupka, zam. Kolonowskie i Agnieszka Kulig, zam. Sta-

niszcze Małe (zap. I). 

——–———————————————————————————— 

++Odbyły się pogrzeby śp. Joachima Konieczko, l. 82. śp. Hildegardy Głąbik, l. 91.Wieczny 

odpoczynek…++ 

——–———————————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Ernestowi Mocny, p. Lidii Neu-

man-Patynie, p. Józefowi Kruk, p. Jadwidze Rajtor, p. Elfrydzie Fleger i p. Janowi 

Termin składamy jak najserdeczniejsze życzenia! 

——–———————————————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Haraszowskie: Sabinę Grotkiewicz, Hali-

nę Marian, Małgorzatę Kurczyk i Monikę Kania. Bóg zapłać! 

——–———————————————————————————— 

Do kanonizacji bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII zostało 21 dni! 

14/2014 


