Porządek Nabożeństw
od 14.02. do 21.02.2016 r.
Niedziela 14.02. I Postu
7:00 Różaniec
7:30 Za + Zofię z ok. urodzin, ++ męża Leona ich synów Bogusława i Jerzego, rodziców Różę
i Franciszka, bratową Marię i pokr. (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ rodziców Elżbietę i Zygfryda z ok. ich urodzin, syna Pawła, braci Adama i Huberta
17:00 Gorzkie żale
18:00 Za ++ matkę w r. śmierci, ojca, teścia i pokr.
Poniedziałek 15.02.
7:00 Za + matkę Elżbietę Bednarek w 5 r. śmierci oraz ++ jej rodziców
Wtorek 16.02.
17:00 Za ++ rodziców Annę i Józefa, Hildegardę i Józefa w r. ich urodzin, dziadków Florentynę
i Juliusza oraz pokr.
Środa 17.02.
17:00 Za ++ rodziców Pawła i Paulinę, męża Antoniego, teściów i wszystkich ++ z pokr oraz
rodzeństwo
Czwartek 18.02.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za + ojca Jana w 3 r. śmierci, braci Franciszka i Edwarda, męża Marcina oraz teściów
Piątek 19.02.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Droga Krzyżowa
18:00 Za + męża i ojca Gerharda Steinert w r. śmierci, ++ jego rodziców Paulinę i Józefa Steinert, rodziców Marię i Józefa Kopyto, szwagrów Ernesta, Józefa, Teodora, szwagierkę
Reginę Kosytorz, ++ z pokr. Steinert i Kopyto
Sobota 20.02.
8:00 ………………………...
———————————————————————————————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + matkę Agnieszkę w 16 r. śmierci, ++ ojca Jerzego, siostrę Otylię, brata Zygmunta,
szwagra, teścia i dziadków
Niedziela 21.02. II Postu
7:00 Różaniec
7:30 ………………………..(Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ matkę Różę Smieskol w r. śmierci, ojca Franciszka, ++ z pokr. Smieskol, Obst,
Wałaszek
17:00 Gorzkie żale
18:00 Za + Marię Nowak w 1 r. śmierci

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

7(1156) 14.02. – 21.02.2016
Została wydana książka „Camino Różne Drogi”, której autorem jest ks. Piotr
Bekierz.
Jest to drugie poszerzone wydanie książki, która ukazała się w 2012
roku pt. „Camino Śladami św. Jakuba”. W drugim wydaniu książki znalazło
się 14 części, trochę zmienionych, z pierwszego wydania oraz
12 części nowych. Znalazły się zdjęcia z pierwszej części oraz wiele zdjęć
nowych.
ks. Piotr wydał oprócz dwóch książek o Camino jeszcze książkę pt. „Alfa Omega czyli przypadki KTOSIKA”.
Książka „Camino Różne Drogi” jest do nabycia od soboty 20 lutego
w kancelarii i zakrystii w parafii NSM w Kolonowskiem. Cena 10 zł. oraz
drogą wysyłkową. Szczegółowe informacje dotyczące wysyłki można uzyskać pod adresem: ks.pb@interia.pl
Wszystkim którzy przyczynili się do powstania książki bardzo
DZIĘKUJĘ!
Sentencja: z książki Camino... - „W niektórych sytuacjach granicznych
w życiu Bóg ma jakiś plan. Może go w danej chwili nie rozumiemy, ale po
czasie, nieraz po długim czasie, zaczynamy coś rozumieć, inaczej patrzeć na
życie”.
********************************************************
ŚDM Kraków 2016 - zostało 162 dni do rozpoczęcia w parafiach
Zapraszamy: www.krakow2016.com.pl i www.botafe.pl; Radio DOXA we
wtorki o godzinie 20:00 „Strefa młodych”; Program I TV w każdą niedzielę
o godzinie 8:30.
W naszej parafii wstępnie zgłosiło się 20 młodych i ks. Piotr do wyjazdu na
ŚDM do Krakowa. W naszej parafii zgłosiło się 18 rodzin, chętnych do przyjęcia młodzieży, która do nas przyjedzie. Chęć przyjazdu do nas wyraziła grupa ok. 20/30 osób z partnerskiej parafii z Hochdahl.
W parafii przygotowujemy się do tego wydarzenia na różnych płaszczyznach.
Są spotkania, czuwania i Msze dla młodzieży. Do włączenia zapraszamy całą
naszą młodzież, od gimnazjum do studentów i pracujących. Zapraszamy
wszystkich, niezależnie czy ktoś planuje wyjazd do Krakowa, czy też nie.

7/2016

Kalendarz ŚDM:
podczas Rekolekcji przedstawiciele młodych, osobiście prosili osoby chore
i starsze o modlitwę w int. ŚDM.
19.02. piątek – spotkanie w salce młodzieży z III klasy gimnazjum
27.02. sobota - „MARSZ DOBRZE ZAKRĘCONYCH ŚDM” ulicami parafii. Zbiórka o 19:00 przy plebanii. Ubiór kolorowy oraz w ręku jakiś instrument (gwizdki, pokrywki). Zakończenie po 21.00 ogniskiem z poczęstunkiem.
28.02. niedziela – po Mszach sprzedaż „KREMÓWEK ŚDM”. Zyski przeznaczamy na wyjazd do Krakowa. O godz. 10:00 Msza św. w int. naszej
młodzieży i przygotowań do ŚDM
11.03. piątek - Msza św. dla młodzieży
18.03. piątek – Droga Krzyżowa ulicami parafii
19.03. sobota - Prolog ŚDM w Opolu
22.03. wtorek – Sakrament Pokuty
26.03. Wielka Sobota – możliwość nabycia od młodzieży „BABECZKI
i KROSZONKI ŚDM”
08.04. piątek – spotkanie młodzieży gimnazjum
15.04. piątek – spotkanie wyjeżdżających do Krakowa
17.04. niedziela – możliwość nabycia „RÓŻAŃCÓW – KORALIKÓW”
wykonanych ręcznie przez siostry karmelitanki i młodzież
30.04. sobota – Czuwanie młodzieży diecezji w Jemielnicy
06.05. piątek – wspólna „RADOSNA MODLITWA dzieci i młodzieży”
26.05. Boże Ciało – Spotkanie młodzieży w ogrodzie parafii
27 – 29.05. - Prolog ŚDM na Górze św. Anny
30.05. wtorek – Sakrament Bierzmowania
05.06. niedziela – Odpust NSM
10.06. piątek – czuwanie młodzieży
03.07. niedziela – OFIARA do puszek na wyjazd młodzieży do Krakowa
20 - 25.07.– ŚDM w parafii
25 – 31.07. - ŚDM w Krakowie
Zapraszamy:
Zostań „PRZYJACIELEM ŚDM”. Ofiaruj w tej intencji swoje modlitwy. Komunię św. Ofiaruj swoje cierpienia, choroby duchowe i fizyczne. Możesz wesprzeć
finansowo wyjazd naszej młodzieży do Krakowa, przez zakup rzeczy proponowanych na kiermaszach, przez złożenie ofiary na ten cel w kancelarii lub u konkretnego młodego człowieka, przez ofiary składane do skarbonki Miłosierdzia w kościele przy figurze św. Antoniego. Wielu parafian ma kogoś w młodym wieku
z rodziny za granicą. Można ich zaprosić do przyjazdu na czas ŚDM do siebie.
Jeśli ktoś z nich zechce uczestniczyć w dniach w parafii wtedy nie trzeba tego
zgłaszać. Jeśli natomiast zechce uczestniczyć w dniach w Krakowie, to należy
zgłosić się u ks. Piotra.
św. s. Faustyno i św. Janie Pawle II – módlcie się za Nas!

Dziś Msze św. jak w każdą niedzielę. Zakończenie Rekolekcji. Kolekta na potrzeby ks.
rekolekcjonisty. O 17:00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
Z tyłu kościoła można zabrać skarbonki i podjąć dzieło Caritas Diecezji „Jałmużna Miłosierdzia”. Ofiara jest przeznaczona na budowę łaźni dla bezdomnych w Opolu.
Księdzu Pawłowi serdeczne podziękowania za posługę Rekolekcyjną.
——–——–————–—————————–———————–———————
W środę o 17:00 Msza szkolna, o 17:30 Droga Krzyżowa dla dzieci. Konkurs z Misiem
Marcinem: Pytanie - Ile lat żyła siostra Faustyna? Odpowiedzi przynosimy na Mszę szkolną.
——–——–————–—————————–———————–———————
W piątek o 17:00 Droga Krzyżowa z wypominkami, o 18:00 Msza św. W salce o 18:45
spotkanie uczniów III klasy gimnazjum.
——–——–————–—————————–———————–———————
W sobotę w salce o 15:00 spotkanie grupy Margaretka. Zapraszamy również nowe osoby,
które chcą podjąć dzieło modlitwy za kapłanów. O 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
——–——–————–—————————–———————–———————
W przyszłą niedzielę o 17:00 Gorzkie żale, kazanie pasyjne oraz modlitwa Roku Miłosierdzia. Kolekta na potrzeby parafii i dzieło Ad Gentes. O godz. 14:30 w salce film i rozmowa. Tytuł filmu „Pod płaszczem gwiazd”.
——–——–————–—————————–———————–———————
Rekolekcje dla Maturzystów w WSD w Opolu w terminie 26 - 28.02. Szczegóły
www.seminarium.opole.pl 17.02. o godz. 18:00 w Zawadzkiem w Kościele NSPJ spotkanie
Bractwa św. Józefa. Zapraszamy nowych panów do podjęcia w swoim życiu tego dzieła.
——–——–————–—————————–———————–———————
Koncert charytatywny dla Michała, w wykonaniu Dominiki i Janusza Żyłka, niedziela
14.02. o godz. 16:00 w Sali OSP.
——–——–————–—————————–———————–———————
Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy. Udział w Adoracji przed Wielkim Postem,
udział w Rekolekcjach.
——–——–————–—————————–———————–———————
Zapowiedzi przedmałżeńskie: 2. Sandra Bujak zam. Kędzierzyn - Koźle i Marcin Leja
zam. Kolonowskie.
——–——–————–—————————–———————–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Annę Maniera, Barbarę
Ibrom, Agnieszkę Morawiec i Dorotę Muszkiet. Bóg zapłać!
——–——–————–—————————–———————–———————
Odbyły się spotkania: młodzieży gdzie tematem była organizacja ŚDM w parafii i wyjazd
do Krakowa. Na spotkaniu Caritas omawiano finanse za 2015 r. plan pracy na 2016 r. oraz
sprawę Wakacji z Bogiem i odwiedzin solenizantów. Na spotkaniu PRD omawiano sprawy
ŚDM, Roku Miłosierdzia, finansów i opłat, statystyk za 2015 r. dowozu do kościoła busem,
wycięcia niektórych drzew i tui na cmentarzu, wstępnie zastanawiano się nad nową formułą przynoszonych darów do ołtarza. Na przewodniczącego PRD wybrano p. Piotra Dreja,
na sekretarza p. Gerarda Mańczyk. Odbyło się też kolędowe spotkanie Rodziny Różańcowej.
——–——–————–—————————–———————–———————
Polecam Waszej modlitwie Rekolekcje, które będę głosił w parafiach: Dębska Kuźnia, Szybowice i Gliwice -Sośnicowice.

