
Porządek Nabożeństw 

od 28.02. do 06.03.2016 r. 

 

Niedziela 28.02. III Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ wujka Paula, ciocię Helenę oraz o Boże bł. i zdrowie dla żyjących (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 W int. naszej młodzieży oraz przygotowań i owocnego przeżycia ŚDM w Krakowie 

17:00 Gorzkie żale 

18:00 Za ++ męża i ojca Konrada w r. śmierci, rodziców, teściów oraz rodzeństwo z obu stron 

 

Poniedziałek 29.02. 

  7:00 Za + Karl Heinz Labus, ++ z pokr i dusze w czyśćcu cierpiące - zam. od rodziny Krupok 

 

Wtorek 01.03. 

17:00 Za + męża ojca i dziadka Wilhelma Prukop w miesiąc po śmierci 

 

Środa 02.03. 

17:00 Do Miłosierdzia Bożego za wst MBNP z podziękowaniem i prośbą o błogosławieństwo, zdrowie 

 w rodzinie oraz rodzinach córki i syna na dalsze lata 

 

I Czwartek 03.03. 

16:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++  Gertrudę i Konstantego, teściów Annę i Pawła, brata, bratową, 2 szwagierki, 2 szwagrów 

oraz pokr. 

 

I Piątek 04.03. 

  7:00 W int. chorych starszych, uwikłanych w nałogi (Deutsch) 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Droga Krzyżowa 

18:00 Za ++ rodziców Martę i Piotra z ok. urodzin, ich ++ rodzeństwo, rodziców Annę i Andrzeja, brata 

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

 

I Sobota 05.03. 

  8:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdro-

wie z ok 50 r. urodzin oraz o Boże bł. w całej rodzinie 

15:00 1. Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. Opiekę 

      i zdrowie z ok. 80 r. urodzin Felicitas Scholz oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci 

 2. W int. Chrztu dzieci: Alicja Katarzyna Łukacz, Emma Marta Mrozek rodziców i chrzestnych 

——————————————————————————————————————— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża i ojca Waldemara w 17 r. śmierci, teścia, dziadków Mariannę  

i Józefa 

 

Niedziela 06.03. IV Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30  Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdro-

wie dla Hildegardy z ok 75 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + męża i ojca Piotra Chudy w 16 r. śmierci, ++ z rodzin Chudy i Skoczylas 

17:00 Gorzkie żale 

18:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ siostrę Adelajdę i pokr. 

 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

9(1158) 28.02. – 06.03.2016 
 

„Camino Różne Drogi” 

ks. Piotr Bekierz. 

 

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 książ-

kę pt. „Alfa - Omega czyli przypadki KTOSIKA”. 

Książka „Camino Różne Drogi” jest do nabycia  

w kancelarii i zakrystii parafii NSM w Kolonowskiem. Oraz 

drogą wysyłkową. Szczegółowe informacje dotyczące wysyłki 

można uzyskać pod adresem: ks.pb@interia.pl 

Wszystkim którzy książkę nabyli - Dziękuję! Wszystkim któ-

rzy książkę przeczytali - Dziękuję. Wszystkim którzy słowo  

o niej rzekli - Dziękuję. 

Bóg zapłać - za każdą modlitwę, wsparcie, różne słowa. 

 

Ciąg dalszy … 

Ruszamy do trzeciej części Camino..., książki o Camino, czyli 

książki o Drodze. Tej mierzonej krokami, metrami i kilometra-

mi. Oraz, a może przede wszystkim, tej mierzonej godzinami, 

dniami, latami. Camino-wędrowania i Camino-życia. 

O ile pierwsza i druga książka o Camino były nie planowane. 

Jakoś tak wyszło. Ufam, że nie przypadkowo tak wyszło. To trzecia część jest jak najbardziej plano-

wana. Pisanie jej jest planowane, co nie znaczy, że to pisanie ukarze się w formie książki. Plan trze-

ciej części powstał w piątek 19 lutego 2016 roku, kiedy to z drukarni z Lublińca przywieziono drugą 

część książki „Camino-Drogi Życia”. Rzekłem sobie: mam dwa pomysły i dwa marzenia. Pierwszy 

pomysł to pisać na bieżąco dalej o moim Camino. Pisać dla siebie, a może „Boży przypadek” sprawi, 

że coś z tego, kiedyś tam, powstanie. Drugi pomysł to po wielu latach chodzenia w różnych górach, 

miejscach, pielgrzymkach, dalej to robić jeszcze intensywniej, ale inaczej. Włóczyć się z dziwnymi 

pomysłami. Słowo się rzekło (napisało)... więc, postanowiłem w najbliższym czasie wieczorem poje-

chać do Jarnołtówka. Na dole zostawić samochód. Odpowiednio ubrać się, na czapkę założyć roz-

świetlającą drogę, czołówkę i zrobić takie nocno-zimowe wejście na najwyższy szczyt diecezji opol-

skiej, Biskupią Kopę w Górach Opawskich. Biskupia Kopa (po czesku: Biskupská kupa, po niemiec-

ku Bischofskoppe) to szczyt o wysokości 890 m n.p.m. Do wędrówki postanowiłem zaprosić mojego 

Anioła Stróża. Nie wiem jak Aniołowie w niebie spędzają czas, ale wiem, że mój Anioł Stróż na nudę 

nie może narzekać. Dwa marzenia to: pierwsze, fajnie by było gdyby znaleźli się chętni do kupienia 

drugiej części książki o Camino, której paczki przede mną sobie leżą. Drugie, jeszcze fajniej będzie, 

jeśli po przeczytaniu drugiej części, nie dostanę w zęby. 

 

Sentencja: ks. Jan Twardowski - Co to znaczy Kościół? To zgromadzenie grzeszników, którzy pragną 

zostać świętymi. 

 

mailto:ks.pb@interia.pl


W marcu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

 06.03. Róża 09 p. Maria Kruk 

 13.03. Róża 10 p. Brygida Lepka 

 20.03. Róża 11 p. Krystyna Swoboda 

 27.03. Róża 12 p. Manfred Ullmann 

 28.03. Róża 01 p. Teresa Obst 

 ——–——–————–————–—————–——————–————— 

ŚDM Kraków 2016 - zostało 149 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 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. 

Wszystkim, którzy kupią w dniu dzisiejszym Kremówki ŚDM - Dziękujemy! 

Wspierają przez zakup wyjazd naszej młodzieży do Krakowa. Przez zjedzenie 

kremówek wspierają rozwój wagi swego ciała. Życzymy smacznego oraz delekto-

wanie się smakiem miłości, która jest dodatkiem do każdego ciastka. 

Zostań „Przyjacielem ŚDM”. Ofiaruj w tej intencji swoje modlitwy, Komunię 

św. Ofiaruj swoje cierpienia, choroby duchowe i fizyczne. Możesz wesprzeć  

finansowo wyjazd naszej młodzieży przez zakup rzeczy proponowanych na kier-

maszach, przez złożenie ofiary na ten cel w kancelarii lub u konkretnego młodego 

człowieka, przez ofiary składane do skarbonki Miłosierdzia w kościele przy figu-

rze św. Antoniego. Wielu parafian ma kogoś w młodym wieku z rodziny za grani-

cą. Można ich zaprosić do przyjazdu w czasie ŚDM do siebie. Jeśli ktoś z nich 

zechce uczestniczyć w dniach w parafii wtedy nie trzeba tego zgłaszać. Jeśli nato-

miast zechce uczestniczyć w dniach w Krakowie, to należy zgłosić się u ks. Piotra. 

 ——–——–————–————–—————–——————–————— 

Różne 

- Są jeszcze 3 miejsca na pielgrzymkę do Włoch 

- Obraz Jezu Ufam Tobie nawiedza domy naszych parafian. Prośba aby gościł  

w danym domu 1 dzień. 

- Prośba, aby przejrzeć półki w domach, czy nie został, przez zapomnienie, jakiś 

film dvd wypożyczony z parafii. 

- Okazja do spowiedzi przed każdą Msza św. 

- Kancelaria czynna od czwartku do soboty po Mszach św. 

- Termin kolejnej Mszy św. w Roku Miłosierdzia, we wtorek 29.03. o godzinie 

19:00. 

- Zarząd OSP zaprasza wszystkich członków na zebranie sprawozdawczo - wybor-

cze w niedzielę 28.02. o godz. 14:00. 

Dziś po każdej Mszy św. młodzież oferuje Kremówki ŚDM (życzymy smacznego). 

Msze jak w każdą niedzielę. O 10:00 Msza w int młodzieży i przygotowań do ŚDM. 

O 17:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne. Kolekta na cele parafii. 

——–——–————–———————–———————–——————— 

W środę o 17:00 Msza szkolna. Po Mszy Droga Krzyżowa 

——–——–————–———————–———————–——————— 

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

——–——–————–———————–———————–——————— 

I piątek miesiąca. O 7:00 msza w int chorych. Od 8:00 odwiedziny chorych w do-

mach. O 17:00 Droga Krzyżowa z wypominkami, o 18:00 Msza św. W salce  

o godz. 18:45 spotkanie rodziców kandydatów do Bierzmowania. Zapraszam mamę  

i tatę dziecka. 

——–——–————–———————–———————–——————— 

I sobota miesiąca o 15:00 Msza św. chrzcielna i roczków. O 17:00 Nabożeństwo  

Maryjne. 

——–——–————–———————–———————–——————— 

W przyszłą niedzielę Msze jak w każdą niedzielę. O 17:00 Gorzkie żale  

i kazanie pasyjne. Kolekta na cele diecezji i seminarium. 

——–——–————–———————–———————–——————— 

Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy. Za obecność na Marszu Młodzieży 

ŚDM. Za obecność i modlitwę na Mszy św. Roku Miłosierdzia we wtorek. 

——–——–————–———————–———————–——————— 

Zapowiedzi przedmałżeńskie: 1. Daniela Żyłka zam. Kolonowskie i Michał Skwara 

zam. Kolonowskie. 

——–——–————–———————–———————–——————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Joannę Kosek,  

Mariolę Puszyńską, Paulinę Dyla i Janinę Porczyk. Bóg zapłać! 

——–——–————–———————–———————–——————— 

13 marca o godz. 17:00 w Sali PCK w Strzelcach Opolskich odbędzie się projekcja 

filmu „Cierń Boga”, o trzech ostatnich latach życia Pana Jezusa. Szczegóły na stronie 

www. Centrum-kultury.eu 

——–——–————–———————–———————–——————— 

Wyjazd na pielgrzymkę w Roku Miłosierdzia do Łagiewnik, sobota 09.04. Koszt  

40 zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii. 

——–——–————–———————–———————–——————— 

Do nabycia Gość Niedzielny, Modlitewnik Roku Miłosierdzia, film dvd, Miserikor-

dyna, książeczki Droga do nieba (duży i mały druk) oraz ozdobne świeczki wielka-

nocne. 

——–——–————–———————–———————–——————— 

Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy życzenia Bożego błogosławieństwa  

i zdrowia 

 

Prowadź Nas Jezu w czasie Wielkiego Postu ! 

9/2016 

http://www.krakow2016.com.pl/

