
Porządek Nabożeństw 

od 15.02. do 22.02.2015 r. 

 

Niedziela 15.02. VI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ męża i ojca Gerharda Steinert w r. śmierci, jego rodziców Paulinę i Józefa Steinert, rodziców Marię  

i Józefa Kopyto, szwagrów Ernesta, Teodora, Józefa szwagierkę Reginę Kosytorz, ++ z pokr. Steinert  

i Kopyto (Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Przez wst. NSM i Judy Tadeusza z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie w rodzinie 

18:00 Za + w Niemczech szwagra Horsta ++ jego rodziców i teściów 

 

Poniedziałek 16.02. 

  9:00 Za + męża i ojca w r. śmierci, ++ rodziców z obu stron i pokr. 

17:00 Za + matkę Gertrudę w r. śmierci, ++ ojca Franciszka, rodziców Franciszkę i Piotra, ciocię Rozalię oraz 

dziadków 

 

Wtorek 17.02. 

  9:00 O zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla matki 

17:00 Za ++ ojca jego rodziców, braci Jana i Karola 

 

Środa 18.02. Popielec 

  8:00 Za + męża Gerharda Świerc w 12 r. śmierci, ++ Alfreda Świerc, teściów Franciszkę i Jana, rodziców Wikto-

rię i Jana Nieslony, siostrę Marię, kuzynkę Hildegardę jej syna Piotra, ciocię Franciszkę, wnuka Wincentego 

oraz ++ z pokr. 

16:00 ………………………………. 

18:00 1. Za ++ męża i ojca Jana w 2 r. śmierci, synów Edwarda i Franciszka, zięcia Marcina, rodziców i teściów 

 2……………………………... 

 

Czwartek 19.02. 

  8:00 Za ++ rodziców z obu stron, + ojczyma, 4 braci, 4 bratowe, 2 siostry, 2 szwagrów i pokr.  

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 1. Za ++ z rodzin Bosek, Drysch i Świerc 

 2. Za + męża Eugeniusza z ok. urodzin, ++ rodziców z obu stron, brata, siostrę, Różę i ++ z pokr  

 

Piątek 20.02. 

  8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. zdrowie z ok. 55 r. urodzin 

17:00 Droga krzyżowa 

18:00 Za + matkę Różę w 2 r. śmierci, + męża Stanisława i ++ z pokr. 

 

Sobota 21.02. 

  9:00 1. Za wst MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. I zdrowie w rodzinie Artura i  Ma-

rzeny Morcinek z ok 25 r. ślubu 

 2. W int. seniorów, chorych i samotnych 

————————–—–——————————————–——————————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 1.Za + Urszulkę Pokora z ok. urodzin + męża Pawła - zam. od Margaretki 

 2. Za męża i ojca w r. śmierci, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo i pokr. 

 

Niedziela 22.02. I Wielkiego Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für ++ Mutter Róża Smieskol anlässlich des Todestages, Väter Franciszek u. Jerzy, u ++ aus der Verwand-

schaft 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 …………………………………….. 

17:00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne 

18:00 Za ++ męża i ojca Lucjana w r. śmierci, jego ojca Otto oraz ++ z pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Walka karnawału z postem 

Miłość 

Sekunda wieczności pozwala zapomnieć 

o czasie. Gdy zakochani rozmawiają ze 

sobą, czas upływa szybko. Zakochani 

myślą, że minęło tylko pół godziny  

a przeminęło pół dnia.  W nudzie czas 

płynie leniwie i powoli. W szczęściu 

szybko. Zakochani doświadczają sekund 

wieczności, która zawsze składa się tylko 

z chwil. Ponieważ oni są w pełni obecni, 

nie połowicznie, a w te chwile wnoszą 

całą swoją przeszłość, ale też marzenia  

i plany na przyszłość. Dwie dusze łączą 

się i wymieniają największe tajemnice. 

Powinny pozostać one na dnie duszy. Dlatego w średniowieczu na konfesjonałach 

umieszczono rzeźbioną różę, która miała symbolizować przesłanie: „Zachowaj 

wszystko, co zakochani sobie powiedzieli, jak tajemnicę spowiedzi”. Jeżeli nawet ich 

drogi miałyby się rozejść, nie powinno się tych tajemnic zdradzać. Trzeba teraz prze-

żywać chwile, w przeciwnym razie stracimy wiele. 

 

Środa Popielcowa 

W tym dniu towarzyszy nam refleksja o śmierci i przemijaniu. Podczas posypania 

głów popiołem słyszymy słowa: „ Prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub 

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Popiół jest znakiem i symbolem znikomo-

ści tego świata i marności wszystkiego co przemija. Obrzęd posypywania głów po-

piołem znany jest u ludów starożytnych. Na głos proroka Jonasza mieszkańcy Nini-

wy mieli rozpocząć nawrócenie od posypania głów popiołem. Popielec gromadził 

dawnymi czasy w kościele, wszystkich bez wyjątku. Chorzy prosili zdrowych, by 

przynieśli im z kościoła garstkę popiołu: „Więc pochyl dziś głowę, niech popiół już 

spadnie i słowo, że ciało twe w proch się zamieni. O nie drżyj, lecz ufaj, dzień zbliży 

się snadnie, co rajskim weselem twą dusze spromieni”. 

 

Pamięci modlitewnej polecam okres Wielkiego Postu, szczególnie nasze ćwiczenia 

rekolekcyjne i ks. rekolekcjonistę. Proszę też o modlitwę za mnie, gdyż w tym okresie 

będę głosił rekolekcje w dwóch parafiach na terenie diecezji opolskiej i bielsko-

żywieckiej. 



Plan Rekolekcji 18 – 22 luty 

Środa 

 8:00 Msza św. z kazaniem ogólnym i obrzęd posypania 

 16:00 Msza św. nauka i posypanie popiołem - szkoła podstawowa i  

  przedszkole 

 18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym i obrzęd posypania 

 19:00 Nauka dla uczniów gimnazjum 

 

Czwartek 

 8:00 Msza św. z kazaniem ogólnym 

 10:00 Spotkanie w przedszkolu 

 16:00 Nabożeństwo pokutne i spowiedź - szkoła podstawowa i gimnazjum 

 18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym 

 19:00 Nauka dla Róż różańcowych, Bractwa św. Józefa, czcicieli Szkaplerza 

 

Piątek 

 8:00 Msza św. z kazaniem ogólnym 

 9:00 Odwiedziny chorych w domach 

 16:00 Droga krzyżowa i nauka dla dzieci 

 17:00 Droga Krzyżowa z wypominkami 

 18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym 

 19:00 Nauka dla rodziców 

 

Sobota 

 9:00 Msza św. dla starszych i chorych z Sakramentem Namaszczenia po  

  Mszy św. spotkanie w salce 

 16:00 Spotkanie dla ministrantów i Marianek 

 17:30 Nabożeństwo Maryjne 

 18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym 

 19:00 Nauka dla młodzieży 

 

Niedziela 

 7:30; 10:00; 18;00 Msze św. i kazania 

 17:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali 

 

Sakrament pokuty: pół godziny przed Nabożeństwami 

 w piątek i sobotę od 17:00 

 

Ćwiczenia rekolekcyjne prowadzi ks. Przemysław Seń proboszcz oraz dyrektor 

domu rekolekcyjnego Rybak w Głębinowie. 

Dzisiaj kolekta na cele parafialne. Gościmy brata Pawła ze Wspólnoty Braci Szkolnych. Roz-

poczynają się Dni Eucharystyczne przed Środą Popielcową. Plan Adoracji: 

 11:00 Żywy Różaniec i Bractwo św. Józefa 

 12:00 Indywidualna 

 13:00 Bendawice, Osiedle 

 14:00 Dzieci 

 15:00 Haraszowskie 

 16:00 Młodzież 

 17:00 Kolonowskie 

 17:45 Zakończenie 

————————–—–————–———–————————————————— 

W poniedziałek i wtorek Adoracja Najśw. Sakramentu. Plan Adoracji: 

 10:00 Czciciele Szkaplerza NMP 

 11:00 ks. Czerwionki, Topolowa, Długa 

 12:00 Krzywa, Prosta, Kolejowa, Fabryczna, Szkolna 

 13:00 Kościuszki, Haraszowskie 

 14:00 Opolska, Leśna 

 15:00 Bendawice, Nowa 

 16:00 Stare i Nowe Osiedla 

 17:00 Błogosławieństwo i Msza św. 

————————–—–————–———–————————————————— 

W środę popielcową rozpoczynamy czas Wielkiego Postu oraz Parafialne Ćwiczenia Reko-

lekcyjne. Obowiązuje w tym dniu post ścisły (jakościowy i ilościowy). 

————————–—–————–———–————————————————— 

W przyszłą niedzielę zakończenie Rekolekcji. Kolekta na potrzeby domu rekolekcyjnego 

prowadzonego przez ks. Przemysława. O 17:00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem 

pasyjnym. 

————————–—–————–———–————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny. W zakrystii do nabycia film DVD pt. Ziemia Maryi, książka 

„Kaplice i krzyże przydrożne naszej gminy”, Droga do nieba oraz medalik - Szkaplerz. 

————————–—–————–———–————————————————— 

Bóg zapłać: za modlitwy, składane ofiary, wszelkie prace na rzecz naszej parafii, za przycię-

cie drzew na ogrodzie plebanii, prace przy oświetleniu organów. 

————————–—–————–———–————————————————— 

Do środy 18.02. należy przynieść zaliczkę i dane na wyjazd do Medjugorie. 

————————–—–————–———–————————————————— 

We wtorek 24 03. w parafii NSPJ w Zawadzkiem, spotkanie Bractwa św. Józefa 

————————–—–————–———–————————————————— 

W poniedziałek 16.02. młodzież Publicznego Gimnazjum organizuje karnawałowy korowód 

- Wodzenie Niedźwiedzia. Prosimy o życzliwe przyjęcie i otwartość na naszą tradycję. Zebra-

ne datki zostaną przeznaczone na działalność Samorządu. 

————————–—–————–———–————————————————— 

Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Anastazji Spałek składamy jak najserdeczniej-

sze życzenia. 

————————–—–————–———–————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Słowackiego: Marię Krupok, Irenę Kampa, 

Edytę Cieśla i Krystynę Koziołek. Bóg zapłać! 
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