Porządek Nabożeństw
od 13.03. do 20.03.2016 r.
Niedziela 13.03. V Postu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Hildegardę i Konrada, teściów Jadwigę i Gerharda, szwagra Antoniego,
++ dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + Joannę Drzymała ++ jej rodziców Jerzego i Franciszka Spira, siostrę Marię, teściów
Izydora i Martę oraz matkę Różę
17:00 Gorzkie żale
18:00 Za + męża i ojca Wilhelma w r. śmierci
Poniedziałek 14.03.
7:00 Za ++ kapłanów
Wtorek 15.03.
17:00 Za + Elizabeth Krędzel - zam. od kuzynki
Środa 16.03.
17:00 Do Bożego Miłosierdzia za ++ rodziców
Czwartek 17.03. św. Patryka , biskupa, wsp.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za + Hildegardę Czupała - zam. od Róż różańcowych
Piątek 18.03. św. Cyryla, biskupa, doktora, wsp.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za ++ ojca Teodora Kosytorz w r. śmierci, matkę Reginę, ojca Wiktora Muc, siostrzeńca
Pawła Bronek, wujka Gerharda Steinert, Józefa Leja, Beatę Leja, dziadków Kosytorz, Steinert, Muc, Sowa
18:00 Droga Krzyżowa - ulicami
Sobota 19.03. Uroczystość św. Józefa
8:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Teodora, Jadwigę i Józefa, brata, bratową, szwagierkę,
2 szwagrów i pokr.
———————————————————————————————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ matkę Elżbietę, ojca Alfreda w r. śmierci, męża Joachima, teścia Józefa i pokr.
Niedziela 20.03. Palmowa
7:00 Różaniec
7:30 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą
i zdrowie oraz o bł. Boże w rodzinie i rodzinie córki ( Deutsch)
10:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą
dla siostry Marii Celestyny z ok. jej urodzin o wytrwałość w powołaniu
15:00 Droga krzyżowa - Regolowiec
18:00 Za + matkę Józefę w 2 r. śmierci, ojca Józefa

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

11(1160) 13.03. – 20.03.2016
Wielki Post
„Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat,
nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś
przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu
Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię
Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem”. Co
jeszcze? Jak bardzo? W jaki sposób? – w naszych
głowach może się roić od pytań, gdy po raz kolejny
słyszymy zaproszenie do uporządkowania relacji
z Bogiem. W wielu sercach może rodzić się słuszne
zakłopotanie, zawstydzenie, a może nawet smutek.
Dlaczego? Bóg się o nas upomina, a my mamy nieodparte wrażenie, że ciągle stoimy w miejscu, spowiadamy się z tych samych grzechów i nie bardzo
widzimy perspektywę zmiany. Świadomość, że za
każdym razem towarzyszy nam mocne postanowienie poprawy, wcale naszej sytuacji nie polepsza, ale
pogarsza (tak się nam przynajmniej wydaje). Czy
naprawdę chodzi o to, by uporać się z grzechami, by wreszcie spowiadać się
z czegoś innego? Czy w pojednaniu bardziej liczy się Boży, czy ludzki wysiłek? Czy my opierając się na ludzkiej zaradności, solidności, gorliwości itd.,
jesteśmy w stanie wydobyć się z naszych grzechów? Nie bez powodu chodzi
o pojednanie z Bogiem, a nie o uporanie się z własną niedoskonałością. Bogu
zależy, abyśmy patrzyli bardziej na Niego, niż na nasze grzechy. Patrząc na
Niego, możemy odnaleźć kolejnych tysiąc powodów do tego, by Go kochać,
a gdzie więcej miłości, tam więcej wewnętrznej wolności – „od” i „do”.
Sentencja: . Homer - Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba dać
zwycięstwo
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Opowiadanie
Do barki, która pozwalała ludziom przedostać się na drugi brzeg jeziora wsiadły
cztery osoby: kobieta z małym chłopcem, staruszka i dwudziestoparoletni osiłek.
Mamo, czy mogę pójść do kabiny przewoźnika? poprosił synek. Możesz. Ale
najpierw zapytaj pana, czy nie będziesz mu przeszkadzał. Chłopiec pobiegł do
kabiny. Pozostali zaś usadowili się na ławeczkach przymocowanych do burt
i czekali na rozpoczęcie rejsu. Barka jednak stała w miejscu - trwał rozruch silnika. Szybciej przepłynę wpław niż tą łajbą - powiedział młody mężczyzna z nieskrywaną pogardą. Ale w tym momencie stateczek właśnie ruszył. Miło się płynęło. Wiał lekki, ciepły wiatr, a wokół roztaczały się przepiękne widoki. Niespodziewanie wrócił chłopiec. A kto pomaga przewoźnikowi? - zażartowała matka.
Przewoźnik zniknął - odpowiedział malec. Co ty mówisz? - uśmiechnęła się.
Był, a potem zniknął. A kto prowadzi statek? Chłopiec wzruszył ramionami.
Mężczyzna, który się przysłuchiwał tej rozmowie, nagle wstał i pognał do kabiny przewoźnika. I znów wrócił. Nie ma go! - oznajmił dramatycznie. Co my teraz zrobimy?! Nie denerwujcie się. On gdzieś jest, bo przecież płyniemy - powiedziała stara kobieta. Rzeczywiście. Barka płynęła wciąż z tą samą szybkością
i we właściwym kierunku. Bzdury! - odparł osiłek. A potem znów pobiegł do
kabiny. Postanowił zatrzymać stateczek i czekać na pomoc. Rozmaite, nieznane
urządzenia nie onieśmielały go. Zaczął nimi manipulować, sądząc, że natrafi na
hamulec. Ale nie natrafił. W końcu wrócił do pasażerów. Wytrwajcie! Ja płynę
po pomoc. To powiedziawszy, rozebrał się i skoczył do wody. Mamo, czy my
utoniemy? - zapytał chłopiec. Barka spokojnie dobiła do celu. Przewoźnik przerzucił trap, po którym pasażerowie przeszli na brzeg. A gdzie pan był? - chłopiec
zwrócił się do przewoźnika. Cały czas byłem tutaj - odpowiedział. Ale nikt pana
nie widział. Drogi chłopcze, dopłynąłeś jednak do brzegu? No! Tak! -rzekł chłopiec.
——–—–——–————–———————–———————–———————

papież Franciszek o Miłosierdziu
„Na bezmiar grzechu Bóg odpowiada pełnią przebaczenia. Miłosierdzie będzie
zawsze większe od każdego grzechu, i nikt nie może zatamować miłości Boga,
który przebacza”. Niektórzy rodzice, wobec małych dzieci, do perfekcji opanowali mechanizm nagradzania warunkowego. W praktyce oznacza to tyle: jeśli
dziecko zachowuje się tak, jak tego chcemy, dostaje nagrodę. Jakże nielogiczny
jest Bóg! On takich sztuczek nie chce i nie musi stosować. Na szczęście.
„Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na
spotkanie. Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia”. Ojciec Święty używa wielkich słów, aby pokazać nam, że
miłosierdzie nie jest jakimś dodatkiem do życia chrześcijańskiego, ale rdzeniem,
istotą. Być chrześcijaninem to być człowiekiem miłosierdzia.

Dziś Msze jak w każdą niedzielę. O 17:00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne. Kolekta na kwiaty do
Bożego Grobu i na strojenie świątyni w ciągu całego roku.
——–—–——–—–——————–———————–———————–———————
W środę o 17:00 Msza szkolna (Droga krzyżowa).
——–—–——–—–——————–———————–———————–———————
W piątek o 17:00 Msza św. O 18:00 Droga krzyżowa z wypominkami, ulicami naszego miasta.
Przygotowana przez kandydatów do Bierzmowania.
——–—–——–—–——————–———————–———————–———————
W sobotę 17:30 Nabożeństwo Maryjne. O 9:00 spotkanie kandydatów do I Komunii św. O 11:00
prośba do kandydatów do Bierzmowania o przyjście, aby na terenie placu kościelnego zgrabiać
liście.
——–—–——–—–——————–———————–———————–———————
Niedziela Palmowa. Nie będzie Gorzkich Żali. O 15:00 Nabożeństwo Drogi krzyżowej na Regolowcu, przygotowane przez Rodzinę Kolpinga. O 17:30 w salce film i rozmowa. Tytuł filmu
„Misja”. Kiermasz organizowany przez Caritas parafialny. Do nabycia wiele rzeczy związanych
z świętami, przed Mszami do nabycia palmy. Poświęcenie Palm podczas każdej Mszy św. Przed
Mszą o 10:00 poświęcenie Palm przy figurze MB Fatimskiej i procesja do kościoła.
——–—–——–—–——————–———————–———————–———————
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. Szczególnie za porządkowanie terenu cmentarza
i przed cmentarzem. Podziękowania za tak liczne przyjście wszystkim mężczyznom, za wykonaną
ciężką pracę, za udostępnienie ciężkiego sprzętu.
——–—–——–—–——————–———————–———————–———————
Zapowiedzi przedmałżeńskie: 3. Daniela Żyłka zam. Kolonowskie i Michał Skwara zam. Kolonowskie. 1. Aneta Olczyk zam. Ruda Śl. i Marian Kaczmarczyk zam. Kolonowskie. 1. Katarzyna
Niemiec zam. Jemielnica i Krzysztof Bednorz zam. Kolonowskie.
——–—–——–—–——————–———————–———————–———————
Kancelaria czynna w czwartek w godzinach 8:00 - 10:00 i 17:30 - 19:00.
——–—–——–—–——————–———————–———————–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Pluderskiej: Katarzynę Dłubis, Zuzannę
Koprek, Sylwię Szampera i Dorotę Bereziuk. Bóg zapłać!
——–—–——–—–——————–———————–———————–———————
Wystawa Stołów Wielkanocnych odbędzie się dzisiaj w godzinach 13:00 - 17:00 w Sali PSP.
W kościele seminaryjnym w Opolu 22.03. o godz. 19:00 odbędzie się „Misterium Męki Pańskiej” w wykonaniu studentów muzykologii oraz kleryków.
——–—–——–—–——————–———————–———————–———————
Wyjazd na pielgrzymkę w Roku Miłosierdzia do Łagiewnik, sobota 09 kwiecień.. Kolejny
wyjazd będzie 18 czerwiec do Łagiewnik i Starego Sącza. Na ten wyjazd zapisy u p. Krystyna
Swoboda.
——–—–——–—–——————–———————–———————–———————
Do nabycia: z tyłu kościoła Gość Niedzielny, Przewodnik po Wielkim Tygodniu.
W zakrystii i kancelarii: filmy DVD: Zakazany Bóg, Siła modlitwy, Czy naprawdę wierzysz
(23 zł.), Miserikordyna (10 zł), książeczki Droga do nieba (duży i mały druk), obrazek św. Antoniego (10 zł.), ozdobne świeczki wielkanocne (3 zł), książka „Camino, Różne Drogi”. Mogą to
być prezenty na święta.
——–—–——–—–——————–———————–———————–———————
Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia
Już dziś zapraszamy WSZYSTKICH na spowiedź we Wtorek w Wielkim Tygodniu!

