
Porządek Nabożeństw 

od 20.03. do 27.03.2016 r. 

 

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 

 

Poniedziałek 21.03. 

  8:00 ………………. 

 

Wtorek 22.03. 

  8:00 Za ++ rodziców Annę i Józefa, Stanisławę i Stanisława, siostry, szwagrów  

i pokr. 

 

Środa 23.03. 

  8:00 1. W int. żyjących i ++ członków Róż różańcowych 

 2. ………………. 

 

Wielki Czwartek 24.03. 

18:00 1. Za żyjących i ++ kapłanów 

 2. Za + ojca Karola, ++ teściów Konrada i Małgorzatę Jancik, Elfrydę  

i Rudolfa oraz pokr. 

 

Wielki Piątek 25.03. 

18:00 Obrzędy 

 

Wielka Sobota 26.03. 

20:00 1. W int dziecka Łukasz Sebastian Nocoń rodziców i chrzestnych 

 2. .………………. 

 

Niedziela Wielkanocna 27.03. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 (………………. (Deutsch) 

10:00 O szczęście wieczne dla ++ matki Franciszki z ok. urodzin, ojca Tadeusza, 

teściów Marię i Franciszka, ++ z rodzin Swoboda, Osiński i Krupka 

15:00 Nieszpory 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

12(1161) 20.03. – 27.03.2016 
 

Czas od 20.03. do 03.04. 2016 roku 

Niedziela Palmowa 

Podczas każdej Mszy poświęcenie palm, przed Mszą  

o 10:00 procesja z palmami. Kolekta na cele parafii.  

O 15:00 Droga krzyżowa na Regolowcu. Po każdej Mszy 

św. Kiermasz Wielkanocny organizowany przez Caritas 

naszej parafii (do nabycia: palmy, ciastka i ozdoby świą-

teczne). O 17:30 w salce film i rozmowa. Tytuł filmu 

„Misja”. 

 

Wielki Wtorek 

Wspólnotowe nabożeństwo, spowiedź indywidualna: 

17:00i 19:00. Bardzo gorąco prosimy o skorzystanie ze 

spowiedzi w tym dniu! 

 

Wielki Czwartek 

O godz. 8:00 Nabożeństwo komunijne dla tych, którzy nie mogą brać udziału w wieczornej Liturgii. 

Od 8:00 odwiedziny chorych w domach z komunią św. O 18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej. Komu-

nia św. będzie udzielana pod dwoma postaciami. Kandydaci do I komunii otrzymają książeczki 

Droga do nieba. Na Mszę prosimy o przyniesienie „Daru ołtarza” (słodycze, owoce, dar materialny), 

dar przekażemy chorym i starszym w naszej parafii. Przynosimy też skarbonki Caritas „Jałmużna 

Postna”. Adoracja przy Ciemnicy do godz. 22:00. Od godziny 21:00 do 22:00 zapraszamy do wspól-

nego śpiewu Pieśni Pasyjnych przy Ciemnicy. 

 

Wielki Piątek 

Obowiązuje post ścisły. Tradycyjna Droga Krzyżowa rodzinna, indywidualna w ciągu całego dnia.  

O godz. 6:15 Droga Krzyżowa prowadzona przez kapłana. O 18:00 Liturgia Męki Pańskiej. Pod-

czas Liturgii Adoracja krzyża dla wszystkich uczestniczących.: kapłani, służba liturgiczna, mężczyź-

ni, kobiety. Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 23:00. O 22:00 Adoracja dla młodzieży. Ofiary  

z Bożego Grobu przeznaczone na utrzymanie miejsc w Ziemi Świętej. 

 

Wielka Sobota 

Od godz. 6:30 do 15:30 Adoracja przy Bożym Grobie. O 11:00 Adoracja dzieci. Święcenie pokar-

mów o 13:00 i 15:00. W tym roku przed poświęceniem w przedsionku kościoła młodzież organizuje 

akcję „ŚDM na stole wielkanocnym”. Będzie można otrzymać „zestaw”: Babkę Wielkanocną, 

Świeczkę ŚDM, symboliczny kamień odsunięty od grobu. Można składać ofiarę za te rzeczy, która 

wspiera wyjazd młodzieży z naszej parafii do Krakowa. Dlatego w tym roku nie będą zbierane dary 

dla wychowanków DPS z Zawadzkiego, zechciejmy podzielić się sercem z naszą młodzieżą. Kandy-

datów do Bierzmowania prosimy o zaniesienie paczek ludziom chorym, zbiórka w salce po święce-

niu pokarmów o 13:00. Liturgia Wielkiej Soboty o godz. 20:00 zakończona Procesją Rezurekcyj-

ną. 

 

Sentencja: Niech Wielki Tydzień będzie „wielki” w Naszym życiu religijnym, rodzinnym i osobi-

stym. 

 



Niedziela Zmartwychwstania 

Msze św. o 7:30 i 10:00. Nieszpory o 15:00. Kolekta na cele naszej parafii. Po Mszy  

o 10:00 zapraszamy dzieci do szukania jajek wielkanocnych, w ogrodach parafii. 

 

Poniedziałek Wielkanocny 

Msze św. jak w każdą niedzielę. Nieszpory o 17:15. Kolekta przeznaczona na cele 

sióstr karmelitanek. 

 

Wtorek Oktawy 

O godzinie 19:00 Msza św. Roku Miłosierdzia. Przynosimy nasze intencje prośby  

i podziękowania. Podczas Mszy św. błogosławieństwo Lurdzkie oraz ucałowanie Reli-

kwii św. s. Faustyny. 

 

Środa Oktawy 

O 18:00 w kościele NSPJ w Zawadzkiem Msza św. Konwentu Wielkanocnego kapła-

nów dekanatu. 

 

Niedziela Miłosierdzia 
20 minut przed Mszami św. o 7:30 i 10:00 będą czytane i rozważane fragmenty 

„Dzienniczka” św. s. Faustyny. O 10:00 uroczysta Msza św. w int. parafii. O 17:15 

Nabożeństwo Miłosierdzia przygotowane przez młodzież. O 14:30 film i rozmowa. 

Tytuł filmu „Everest”. 

 

Sakrament Pokuty 
Poniedziałek: 17:00 - 18:30 dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum 

Wtorek: wspólnotowe Nabożeństwo, spowiedź indywidualna: o 17:00 i 19:00 

Czwartek: 8:30 - 10:00 i 16:00 - 17:30 

Piątek: 7:30 - 9:00 i 16:00 - 17:30 

Sobota: 13:00 - 14:00 

 

Chłopców z kołatkami zapraszamy na spotkanie w czwartek o 14:00. 

Ministranci mają swoje spotkanie w czwartek o 11:00 oraz w piątek i sobotę o 10:00. 

Wszystkich odpowiedzialnych za piękno Liturgii zapraszamy do aktywnego udziału  

i jej ubogacenia. 

Młodzież zaangażowana w ŚDM zapraszamy na spotkanie w Wielki Czwartek  

o 12:00. 

 

ŚDM Kraków 2016 - zostało 97 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. Zebrana kwota na 

wyjazd do Krakowa naszej młodzieży to: 5.370 zł. oraz 10.000 zł. dotacji z UMiG na 

organizację pobytu młodzieży w naszej gminie. Jeżeli ktoś z młodzieży jest zdecydo-

wany na wyjazd do Krakowa to prośba o zapisywanie się u ks. Piotra. Przynosimy 

swoje dane. Młodzież na wyjazd będzie płacić 100 zł. Pozostała kwota 590 zł. zostaje 

dofinansowana. 

 

Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy. Parafianom za upieczenie ciastek. 

Cięcie i rąbanie drzewa. Grabienie liści i porządkowanie placu kościelnego. Wspar-

cie modlitwą głoszonych przeze mnie Rekolekcji, zakup książek Camino. Ofiarę na 

kwiaty, która wyniosła 3.450 zł. oraz 5 euro. 

——–—–——–—–—————————–—————–——————— 

Zapowiedzi przedmałżeńskie: 2. Aneta Olczyk zam. Ruda Śl. i Marian Kaczmar-

czyk zam. Kolonowskie. 2. Katarzyna Niemiec zam. Jemielnica i Krzysztof  

Bednorz zam. Kolonowskie. 

——–—–——–—–—————————–—————–——————— 

Kancelaria w tym tygodniu nieczynna. 

——–—–——–—–—————————–—————–——————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Pluderskiej: Annę Bereziuk,  

Gerardę Klisz, Justynę Klisz i Janinę Ochman. Bóg zapłać! 

——–—–——–—–—————————–—————–——————— 

- W środę 30 marca w Opolu Msza św. z modlitwą o uzdrowienie. Zapisy w zakry-

stii. 

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

Osoby, które się zapisały mogą wpłacać 40 zł. na wyjazd. Kolejny  

wyjazd będzie 18 czerwiec do Łagiewnik i Starego Sącza. Na ten wyjazd zapisy  

u p. Krystyny Swoboda. 

- Są jeszcze dwa miejsca na pielgrzymkę do Włoch. 

——–—–——–—–—————————–—————–——————— 

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), książ-

ka „Camino, Różne Drogi”. Mogą to być prezenty na święta. 

——–—–——–—–—————————–—————–——————— 

Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy życzenia Bożego błogosławień-

stwa i zdrowia 

——–—–——–—–—————————–—————–——————— 

Spotkanie Biskupa Opolskiego z osobami żyjącymi w związkach niesakramental-

nych w Niedzielę Palmową o 15:00 w kościele Matki Bożej Bolesnej i św. Wojcie-

cha w Opolu. 

——–—–——–—–—————————–—————–——————— 

Prolog przed Niedzielą Palmową w sobotę 19 marca od godz. 10.00. Wieczorne 

czuwanie o godz. 19.30 Spotkanie odbędzie się w budynku Wyższego Seminarium 

Duchownego w Opolu. Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie inter-

netowej: botafe.pl 

 

Sakrament Pokuty szczególnie we Wtorek 

12/2016 

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

