
Porządek Nabożeństw 

od 15.03. do 22.03.2015 r. 

 

Niedziela 15.03. IV Wielkiego Postu, Laetare 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ rodziców Martę i Piotra z ok. urodzin, ich ++ rodzeństwo, rodziców Annę i Andrzeja, 

dziadków Marię i Urszulę z ok. urodzin, ciotki, pokr. i dusze w czyśćcu 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Do NSPJ i NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla matki Teresy 

z ok. urodzin oraz za + ojca Piotra 

17:00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne 

18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Konstantego, teściów Annę i Pawła, brata, bratową, 2 szwagierki, 

2 szwagrów, pokr z obu stron 

 

Poniedziałek 16.03. 

17:00 Za + męża Jana z ok. urodzin oraz ++ z pokr. 

 

Wtorek 17.03. 

17:00 Za + męża i ojca Wilhelma w r. śmierci 

 

Środa 18.03. 

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

strzeńca Pawła Bronek, dziadków Kosytorz, Steinert, Muc i Sowa 

 

Czwartek 19.03. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za + matkę Józefę w 1 r. śmierci oraz + Józefa 

 

Piątek 20.03. 

17:00 Droga krzyżowa 

18:00 Za + Paulinę i Franciszka Czupała, Annę i Jana Grobarek, braci Piotra, Bernarda, szwagra 

Franciszka, bratanicę Mariolę oraz ++ pokr. 

19:00  Msza dla młodzieży 

 

Sobota 21.03. 

  8:00 Za + matkę Elżbietę w 2 r. śmierci oraz ++ pokr. 

15:30 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za wszelkie łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla 

Brygidy Mrocheń z ok. 60 r. urodzin oraz o boże bł. w rodzinie córki 

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

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + siostrę Marię w 20 r. śmierci oraz ++ pokr. 

 

Niedziela 22.03. V Wielkiego Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Do Bożej Op. za wst NSM z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. zdrowie z ok. 75 r. 

urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie syna (Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Joannę Drzymała w r. śmierci ++ jej rodziców Jerzego i Franciszkę Spira ++ teściów 

Martę i Izydora Drzymała, siostrę, matkę Marię Czorniczek, Różę Czudaj oraz ++ z pokr. 

17:00 Kazanie pasyjne i Misterium Paschalne 

18:00 Za + Marię Nowak w miesiąc po śmierci 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

11(1108) 15.03. – 22.03.2015 
 

Post 

„Łaską jesteście zbawieni przez wia-

rę. A to pochodzi nie od was, lecz 

jest darem Boga: nie z uczynków, 

aby się nikt nie chlubił”. W Wielkim 

Poście często patrzymy na Chrystusa 

cierpiącego i umierającego. Znajdu-

jemy w nim nadzieję, że wszystkie 

nasze troski rozumie i przez to jest 

Bogiem bliskim. Odczuwamy żal za 

nasze grzechy i zaniedbania, bo prze-

cież „to nie gwoździe Cię przybiły, 

lecz mój grzech”. Skoro Jezus tyle za 

nas cierpiał, to warto, abyśmy się 

poprawili, pracowali nad sobą z no-

wą gorliwością. W tej wielkopostnej 

mobilizacji jest mała pułapka. Jaka? 

Nasza aktywność i nasz wysiłek. Św. 

Paweł przypomina w Liście do Efe-

zjan, że łaską jesteśmy zbawieni. 

Ratunek nie przychodzi przez to, że tyle i tyle poszczę, tyle i tyle się modlę, czy daję jał-

mużnę, ale przez Jezusa i Jego ofiarę. W Ewangelii św. Mateusza uczniowie pytają Chry-

stusa: „Któż więc może się zbawić?” Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożli-

we, lecz u Boga wszystko jest możliwe” (Mt 19, 25-26). Najgłębszym sensem naszych 

wielkopostnych medytacji jest odkrycie daru zbawienia – Chrystus z darmowej miłości, 

umarł za nas „gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5, 8) i ofiaruje nam zbawienie w 

darze, a my przez wiarę możemy je przyjąć. Wówczas nasze uczynki i wysiłki są ze-

wnętrznym wyrazem naszego oddania Jezusowi. Jeśli wiarę nazwalibyśmy „zawartością 

serca” to uczynki, posty, starania, byłyby „opakowaniem”. List św. Jakuba stawia nam za 

wzór Abrahama, którego wiara „współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się 

doskonała”. 

Sentencja tygodnia: Benedykt XVI - Miłość bez wiary byłaby uczuciem nieustannie na 

łasce i niełasce wątpliwości.  



św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym: 

„Odrodziła się też praktyka konsekracji wdów oraz konsekracja wdowców. Oso-

by te, składając wieczysty ślub czystości, przeżywanej jako znak Królestwa  

Bożego, konsekrują swój stan życia, aby poświęcić się modlitwie i służbie Ko-

ściołowi”. 

Może się wydawać, że macierzyństwo i ojcostwo to powołanie na tyle stateczne, 

że już w życiu człowieka niewiele zaskoczy. Okazuje się, że po śmierci współ-

małżonka można odkryć kolejny etap planu Bożego i zaangażować się radykalnie 

przez konsekrację dla Królestwa. 

————————–——–——–———————————————— 

Opowiadanie  

Każdego poranka bogaty i wszechpotężny władca odbierał hołdy swoich podda-

nych. W swoim życiu zdobył już wszystko to, co można było zdobyć, i zaczął się 

trochę nudzić. Pośród różnych poddanych zjawiających się codziennie na dworze 

każdego dnia pojawiał się również punktualnie pewien cichy żebrak. Przynosił on 

królowi jabłko, a potem oddalał się równie cicho jak wchodził. Król, który przy-

zwyczajony był do otrzymywania wspaniałych darów, przyjmował dar z odrobiną 

ironii i pobłażania, a gdy tylko żebrak się odwracał, drwił sobie z niego, a wraz  

z nim cały dwór. Jednak żebrak tym się nie zrażał. Powracał każdego dnia, by 

przekazać królewskim dłoniom kolejny dar. Król przyjmował go rutynowo i od-

kładał jabłko natychmiast do przygotowanego na tę okazję koszyka znajdującego 

się blisko tronu. Były w nim wszystkie jabłka cierpliwie i pokornie przekazywane 

przez żebraka. Kosz był już prawie całkiem pełen. Pewnego dnia ulubiona kró-

lewska małpa wzięła jedno jabłko i ugryzła je, po czym plując nim, rzuciła pod 

nogi króla. Monarcha oniemiał z wrażenia, gdy dostrzegł wewnątrz jabłka migo-

cącą perłę. Rozkazał natychmiast, aby otworzono wszystkie owoce z koszyka.  

W każdym z nich, znajdowała się taka sama perła. Zdumiony król kazał zaraz 

przywołać do siebie żebraka i zaczął go przepytywać. Przynosiłem ci te dary, 

panie - odpowiedział człowiek - abyś mógł zrozumieć, że życie obdarza cię każ-

dego dnia niezwykłym prezentem, którego ty nawet nie dostrzegasz i wyrzucasz 

do kosza. Wszystko dlatego, że jesteś otoczony nadmierną ilością bogactw. Naj-

piękniejszym ze wszystkich darów jest każdy rozpoczynający się dzień. 

————————–——–——–———————————————— 

Terminy nauk przedmałżeńskich: 14,15,21,22 marca; 13,14,20,21 czerwca;  

12,13,19,20 września; 6, 7, 12,13 grudnia. Nauki rozpoczynają się przy parafii 

NSPJ w Zawadzkiem o godz. 15:00. 

————————–——–——–———————————————— 

Pani Irena Czupała będzie służyła pomocą w rozliczeniu Zeznań Podatkowych 

za 2014 rok. Dyżur w salce będzie w każdy piątek od 16:00 do 17:00. 

Dzisiaj kolekta na kwiaty do Bożego Grobu oraz na kwiaty i dekoracje całorocz-

ne naszej świątyni. O 17:00 nabożeństwo Gorzkich Żali. 

————————–—–——–————————————————— 

W poniedziałek i wtorek w godzinach 8:30 - 10:30, wydawanie jabłek przez Cari-

tas parafii. 

————————–—–——–————————————————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy w salce spotkanie rodziców kandy-

datów do I komunii św. 

————————–—–——–————————————————— 

W piątek o 17:00 Droga krzyżowa z wypominkami. O 19:00 Msza św. dla gim-

nazjum i młodzieży starszej. 

————————–—–——–————————————————— 

W sobotę o 9:00 spotkanie ministrantów. O 17:30 Nabożeństwo Maryjne.  

————————–—–——–————————————————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na budowę i konserwację obiektów diecezjalnych.  

O 17:00 kazanie pasyjne, ale zamiast Gorzkich Żali Misterium Paschalne. Po 

Mszach niedzielnych przed kościołem sprzedaż stroików wielkanocnych przez 

uczniów gimnazjum. 

————————–—–——–————————————————— 

Do nabycia z tyłu kościoła na stoliku: Gość Niedzielny. W zakrystii i kancelarii 

do nabycia małe paschały na stół wielkanocny oraz dekoracyjne świece. 

————————–—–——–————————————————— 

Msza św. o Uzdrowienie w Opolu, 18 marca. Wyjazd o 16:30. Zapisy w zakry-

stii.  

————————–—–——–————————————————— 

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

Ofiary złożone na dzieło Ad Gentes wyniosły 867 zł. 

————————–—–——–————————————————— 

Zapowiedzi przedślubne: 1. Bogusława Respondek zam. Łagiewniki Male  

i Dawid Maniera zam. Kolonowskie (zap. I), 2. Ewa Goreczka zam. Kolo-

nowskie i Piotr Deptała zam. Kolonowskie (zap. I), 3. Malwina Wyrwich 

zam. Kolonowskie i Kamil Koj zam. Staniszcze Małe (zap. I). 

————————–—–——–————————————————— 

Caritas parafii prosi chętnych o upieczenie ciastek na kiermasz wielkanocny. 

Ciastka przynosimy w czwartek 26.03. przed Mszą św. 

————————–—–——–————————————————— 

Solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

————————–—–——–————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Krasińskiego: Sabinę Owsiak;  

z ul. Prusa: Irenę Tiszler i Helenę Piaskowską; z ul. Colonny: Karolinę Romań-

czuk. Bóg zapłać! 

 

Błogosławionego Tygodnia ! 

11/2015 


