
Porządek Nabożeństw 

od 06.03. do 13.03.2016 r. 

 

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. opie-

kę i zdrowie 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. 

 

Poniedziałek 07.03. 

  7:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opie-

kę i zdrowie dla z ok 80 r. urodzin 

 

Wtorek 08.03. 

17:00 Za ++ siostrę Magdalenę w r. śmierci, jej męża Teodora, rodziców, męża Norberta, szwa-

grów i pokr 

 

Środa 09.03. 

17:00 W 20 r. śmierci za ++ matki Albiny, ojca Józefa, męża Georga, teściów Annę i Wilhelma, 

braci Alfreda i Wilhelma, szwagrów Reinholda i Józefa oraz pokr z obu stron 

 

Czwartek 10.03. 

16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za + ojca, teścia Jana Obst oraz ++ z rodzin Obst i Szydłowski 

 

Piątek 11.03. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Droga Krzyżowa 

18:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża i ojca Karola Pawlik, rodziców Krystynę i Franciszka, 

teściów Karolinę i Ignacego, ++ z rodzin Pawlik i Gawlik 

 

Sobota 12.03. 

  8:00 …………………... 

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

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + żonę i matkę w 3r. śmierci ++ z pokr. 

 

Niedziela 13.03. V Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 …………………...(j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 …………………... 

17:00 Gorzkie żale 

18:00 Za + męża i ojca Wilhelma w r. śmierci 

 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

10(1159) 06.03. – 13.03.2016 
 

Wielki Post  

z Orędzia papieża Franciszka 

 

Bowiem to w człowieku ubogim  

i potrzebującym ciało Chrystusa 

„staje się znów widoczne w umę-

czonych, poranionych, ubiczowa-

nych, niedożywionych, uciekinie-

rach, abyśmy mogli Go rozpo-

znać, dotknąć i troskliwie Mu po-

móc”. Niebywała i skandaliczna 

tajemnica przedłużającego się  

w dziejach cierpienia Niewinne-

go Baranka, krzaku gorejącego 

bezinteresowną miłością, przed 

którym można tylko, jak Moj-

żesz, zdjąć z nóg sandały a jesz-

cze bardziej, gdy ubogim jest brat 

lub siostra w Chrystusie cierpiący z powodu swojej wiary. W obli-

czu tej miłości potężnej jak śmierć najnędzniejszym ubogim jest 

ten, kto nie chce przyznać się, że nim jest. Wydaje mu się, że jest 

bogaty, a w rzeczywistości jest najuboższym z ubogich. A to dla-

tego, że jest niewolnikiem grzechu, który każe mu używać swego 

bogactwa i władzy nie po to, by służyć Bogu i bliźnim, ale by za-

głuszyć w sobie myśl, że i on w rzeczywistości jest tylko ubogim 

żebrakiem. 

 

Sentencja: św. Augustyn - Twoje wyrzeczenia będą dla ciebie 

owocne, jeżeli będziesz hojny dla innych. 

 



ŚDM Kraków 2016 - zostało 141 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. Kwota na wyjazd 

naszej młodzieży do Krakowa, uzbierana w różny sposób to: 5.370 ( w tym 470 

zł. składnych do skarbonki Miłosierdzia przy figurze św. Antoniego). Na organi-

zację pobytu gości z zagranicy w domach rodzin w naszej gminie, jest przezna-

czona z UMiG kwota 10.000 zł. W naszej parafii zapisujemy tylko młodzież  

z naszej, która pragnie wyjechać do Krakowa. (zapisy u ks. Piotra). Inni muszą 

zapisywać się w swoich parafiach. W przygotowaniach, które odbywają się  

w naszej parafii może brać udział każdy, również spoza parafii. W Krakowie 

będziemy wspólnotą. Ale zapisy i transport do Krakowa organizowany jest przez 

parafię w której młoda osoba mieszka. Dziękujemy młodzieży za przygotowanie 

Liturgii Mszy św. w ubiegłą niedzielę, za udział w Marszu ŚDM naszymi ulica-

mi, za akcję Kremówki. Przepraszamy, że dla wszystkich nie wystarczyło. 

 ——————–————–————–—————–——————–—— 

Opowiadanie 

Tramwaj numer 14 zatrzymał się na przystanku. Otwarły się drzwi: ludzie zaczę-

li wysiadać, a potem wsiadać. W tym samym czasie do tegoż tramwaju biegł 

jakiś chłopak. Biegł bardzo szybko, ale wciąż był za daleko. Kobieta stojąca na 

przystanku zmówiła krótką modlitwę: Boże spraw, aby on zdążył. Chłopak  

z wielkim tupotem w ostatniej chwili wbiegł do wagonu. Minęło bardzo wiele lat 

zanim oboje się spotkali. Wreszcie mam okazję podziękować za tamtą modlitwę. 

Nie mnie należy się podziękowanie. Ale wtedy czułam, że wyjątkowo zależy ci, 

by zdążyć. Całą noc uczyłem się matematyki. Nazajutrz miałem zdawać kolo-

kwium. Ale ucząc się, w końcu zasnąłem ze zmęczenia. Obudziłem się, gdy już 

trzeba było wychodzić z domu. Gdybyś nie zaliczył wtedy kolokwium, wyrzuci-

liby cię ze szkoły. Wie pani… wtedy jak wbiegłem w ostatniej chwili do tram-

waju to dosłownie wpadłem na pewną dziewczynę. Dzisiaj jest moją żoną. Zwy-

kły tramwaj, a tyle znaczy. 

 ——————–————–————–—————–——————–—— 

papież Franciszek o Miłosierdziu 

„Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosier-

dzie Boga. Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. 

Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego 

zbawienia.” Otworzyć Ewangelię i widzieć jak On działa, jak się spotyka z ludź-

mi, jak rozmawia. Nie potrzebujemy wielkich analiz, ale przyjęcia Tajemnicy 

Chrystusa. Tak po prostu. 

Dziś Msze jak w każdą niedzielę. O 17:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne. Kolekta na 

cele diecezji i seminarium. 

——–—–——–————–———————–———————–——————— 

W środę o 17:00 Msza szkolna (kazanie). Od 16:00 okazja do spowiedzi dla dzieci  

i młodzieży. 

——–—–——–————–———————–———————–——————— 

W piątek o 17:00 Droga Krzyżowa z wypominkami. 

——–—–——–————–———————–———————–——————— 

W sobotę 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

——–—–——–————–———————–———————–——————— 

W przyszłą niedzielę Msze jak w każdą niedzielę. O 17:00 Gorzkie Żale i kazanie pasyj-

ne. Kolekta na kwiaty do Bożego Grobu i na strojenie świątyni w ciągu całego roku. 

——–—–——–————–———————–———————–——————— 

Caritas parafii prosi chętnych o upieczenie ciastek. Ciastka prosimy przynosić do salki  

w dniu 17.03. od 16:30 do 17:00. Dziękujemy. 

——–—–——–————–———————–———————–——————— 

Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy. Za składane ofiary na wypominki, do 

skarbonek za gazety, świeczki (podgrzewacze) przy krzyżu, obrazie, figurze. Za odwie-

dzanie strony www. w miesiącu lutym odwiedzono ją 3.700 razy. 

——–—–——–————–———————–———————–——————— 

Zapowiedzi przedmałżeńskie: 2. Daniela Żyłka zam. Kolonowskie i Michał Skwara 

zam. Kolonowskie. 

——–—–——–————–———————–———————–——————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Sabinę Grotkiewicz, 

Halinę Marian, Małgorzatę Kurczyk oraz z ul. Pluderskiej: Martę Żołnowską. Bóg  

zapłać! 

——–—–——–————–———————–———————–——————— 

13.03. 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. Wystawa Stołów Wielkanocnych odbę-

dzie się 13.03. niedziela, w godzinach 13:00 - 17:00 w Sali PSP. 

——–—–——–————–———————–———————–——————— 

Wyjazd na pielgrzymkę w Roku Miłosierdzia do Łagiewnik, sobota 09 kwiecień. 

Koszt 40 zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii. Kolejny wyjazd będzie 18 czerwiec do  

Łagiewnik i Starego Sącza. Na ten wyjazd zapisy u p. Krystyna Swoboda. 

——–—–——–————–———————–———————–——————— 

Do nabycia Gość Niedzielny, Misyjne Drogi, Picco, Weite Welt, Stadt Gottes. 

Modlitewnik Roku Miłosierdzia, filmy DVD, Miserikordyna, książeczki Droga do 

nieba (duży i mały druk), ozdobne świeczki wielkanocne, książka „Camino, Różne Dro-

gi”. 

——–—–——–————–———————–———————–——————— 

Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy życzenia Bożego błogosławieństwa 

i zdrowia 

 

Prowadź Nas Jezu w czasie Wielkiego Postu ! 

10/2016 

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

