
Porządek Nabożeństw 

od 12.02. do 19.02.2017 r. 

 

Niedziela 12.02. VI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ Zofię i Leona Kruk, ich synów Bogusława i Jerzego, rodziców Różę i Franciszka 
Smieskol, bratową Marię, szwagierkę Renatę, dziadków i krewnych z rodzin Kruk, Smie-
skol (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 O wieczny odpoczynek ++ rodziców z obu stron, brata, wszystkich krewnych, przyjaciół, 
dobrodziejów i sąsiadów 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za ++ rodziców, teściów, brata Wiktora, rodzeństwo i pokr. 

 

Poniedziałek 13.02.  

17:00 Za ++ ojca Antoniego w30 r. śmierci, matkę Marię, męża Józefa, teściów Marię i Ignace-
go, siostrę Hildegardę, 2 szwagrów, szwagierkę, dziadków i pokr. 

 

Wtorek 14.02. św. Cyryla mnicha, Metodego biskupa, święto 

17:00 Za ++ rodziców Annę i Józefa Konieczny, teściów Hildegardę i Józefa Bogdoł, dziadków 
Florentynę i Juliusza Strzelczyk, ++ pokr. 

 

Środa 15.02.  

17:00 Za ++ ojca Gerharda Steinert w 8 r. śmierci, matkę Elżbietę, dziadków Marię i Józefa 
Kopyto, Paulinę i Józefa Steinert, wujków Ernesta, Józefa, Teodora, ciocię Reginę i  
dusze opuszczone 

 

Czwartek 16.02.  

16:45  Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, łaski, opiekę 
i zdrowie z ok. 75 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci i wnuka 

 

Piątek 17.02.  

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za ++ ojca Jana w 4 r. śmierci , matkę  Elfrydę, męża Marcina, brata  Edwarda i Fran-
ciszka 

 

Sobota 18.02.  

  8:00 Za ++ męża i ojca Józefa, rodziców Martę i Jana, Julię i Józefa, zięcia Bernarda, szwagra 
Franciszka i ++ pokr. 

——–—–——–——————–—————–—–——–—————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ ojca, jego rodziców, braci Jana i Karola 

 

Niedziela 19.02. VII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Różę w r. śmierci, ojców Franciszka i Jerzego oraz pokr. (j. niemiecki) 

  9:30  Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ rodziców Elżbietę i Piotra, siostry Marię, Emilię, Helenę, braci Franciszka, Rufi-
na, Stefana, Józefa, Alojza, 4 szwagierki, 3 szwagrów,  Annę i Ottona 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za ++ męża i ojca Wiktora w r. śmierci, rodziców z obu stron, siostry, braci, szwagrów  
i ++ pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

07(1207) 12.02. – 19.02.2017 

 

Refleksja 

„Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą  

i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących się Go, 

On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu nie przy-

kazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć”.  

Z wielu ust słyszymy powiedzenie, że czasy się zmieniają. 

Jednym ze stałych punktów wielopokoleniowych spotkań 

rodzinnych jest wątek zaczynający się od słów: „Kiedyś 

żyło się inaczej…”. Powszechnie przyznajemy, że to co 

jeszcze kilka dekad temu było nie do pomyślenia, dzisiaj 

staje się powoli normą. Czy jednak brak wewnętrznej dyscypliny można zrzu-

cić na karb czasów, w których żyjemy? Czy tempo życia i mentalność, którą 

zaszczepia nam współczesna kultura, usprawiedliwiają nas na tyle, że możemy 

do woli grzeszyć, albo dawać ciche przyzwolenie na bezbożność wśród na-

szych najbliższych? Walka duchowa rozgrywa się dzisiaj między innymi  

o właściwe rozumienie i przeżywanie Bożego Miłosierdzia. Zmagamy się  

z pokusą mylenia miłosierdzia z pobłażliwością. To, że Bóg jest wrażliwy na 

naszą duchową biedę, że czeka z otwartymi ramionami i szuka rozwiązania 

nawet najbardziej zagmatwanej sytuacji, wcale nie znaczy, że czarne stało się 

nagle białe i grzech przestał być grzechem! Za każdym razem, gdy postępuje-

my wbrew przykazaniu miłości i dziesięciu przykazaniom Bożym, odwracamy 

się od Boga, a skutki naszych decyzji uderzają przede wszystkim w nas sa-

mych. W Bogu nie ma, nigdy nie było i nie będzie przyzwolenia na grzech. On 

jest kochającym Ojcem i nie może godzić się na to, by Jego dzieci wybierały 

coś, co w ostatecznym rozrachunku nie przyniesie szczęścia. Nie bądźmy więc 

krnąbrnymi synami i córkami, którzy chcieliby, aby miłosierdzie Ojca było 

zarazem naiwnością z Jego strony. Szukajmy Bożej miłości, uznając jednocze-

śnie ciężar swoich win. 

Wszystkim rozpoczynającym Ferie Zimowe życzę dobrego, mądrego wykorzy-

stania tego czasu. Bezpiecznego i Błogosławionego wypoczynku. 

Sentencja: R. Koperski - Większość luksusów i wygód życiowych stanowi 
przeszkodę w rozwoju duchowym człowieka. 



Opowiadanie 

Mała dziewczynka przygotowała podarunek na Boże Narodzenie. 
Owijała pudełko w piękny, kolorowy papier, zużywając go bardzo 
dużo i robiąc przesadne kokardy. Co robisz?! – skarcił ją ojciec – 
tak tylko zniszczysz cały swój papier. Czy wyobrażasz sobie, ile 
on kosztuje? Dziewczynka z załzawionymi oczami skryła się w 
kącie, mocno przyciskając do serca swoje pudełko. W wigilijny 
wieczór, stąpając lekko jak ptak, zbliżyła się do taty, który siedział 
za stołem i położyła przed nim pakunek w ozdobionym papierze. 
Tatusiu, to dla ciebie – wyszeptała. Ojciec zmiękł, bo odczuł, że 
był zbyt ostry. A ona po tym wszystkim przynosi mu podarunek. 
Rozwinął powoli tasiemkę, rozpakował kolorowy, złocisty papier 
i powoli otworzył pudełko. Było puste. Niespodzianka wydawała 
mu się niemiła, rozzłościła go ponownie. Wybuchnął: Zmarnowa-
łaś tyle papieru i tyle tasiemek, aby zapakować puste pudełko? 
Duże oczy dziewczynki ponownie wypełniły się łzami. Tatusiu, 
przecież pudełko nie jest puste. Wypełniłam je tysiącami pocałun-
ków. 
Nie jest ważny porządek w domu ani podarte papierki i pogniecio-
ne wstążki, nieudane pierogi i przypalona ryba. Ważne jest tylko 
„puste” pudełko. 

—–——–——–——–—–——–—–———–—————–— 
07-08.03 Wizytacja parafialna, ks. bp. Paweł Stobrawa 
Program:  

 Wtorek: 18:00 Msza św. po spotkanie z PRD 
 Środa: 11:00 spotkanie z siostrami zakonnymi,  
  14:30 Nabożeństwo dla chorych, po spotkanie z gru- 
   pami modlitewnymi 
  16:00 spotkanie z kandydatami do Bierzmowania 
  16:30 spotkanie z ministrantami i Mariankami 
Prośba i zaproszenie dla przedstawicieli wymienionych grup do 
udziału w spotkaniu. Zapraszam do udziału w Mszy św. każdego 
parafianina, proszę o ubogacenie Liturgii przez służbę: szafarzy, 
ministrantów, Marianek, chóru. 

—–——–——–——–—–——–—–———–—————–— 
Film dla…: dziś proponuję film - „Młody Mesjasz” reż. C. 
Nowrasteh. 

 
Dzisiaj kolekta na ubezpieczenie naszych obiektów parafialnych. Nieszpory  

o 17:15. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. Kancelaria czynna od 8:30 - 10:00 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Przyszła niedziela, kolekta na cele parafii.  

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Bóg zapłać za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace. Udział  
i przygotowanie Dnia Chorego. Transport i sprzedaż makulatury. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Można przekazywać 1% podatku na: Caritas diecezji opolskiej 
KRS:0000290982, renowację katedry opolskiej - KRS 0000248126. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Terminy nauk przedmałżeńskich w 2017 roku - I tura: 04,05,11,12 marca; II tura 
03,04,10,11 czerwca; III tura 07,08,14,15 października. Pierwsze spotkanie przy 
parafii NSPJ w Zawadzkiem o godz. 15:00, następne w salce parafii św. Rodzi-
ny. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia 
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

++ Odbył się pogrzeb śp. Józef Krupka l. 78. Wieczny odpoczynek…++ 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, książeczka Droga do nieba, książka „Camino, 
Nowe Drogi” (13 zł.). Z tyłu kościoła, w Roku Fatimskim, do nabycia 
„Modlitewnik Fatimski” (4 zł.). 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie Smandzich Karina, Owsiak Sabina, 
Piaskowska Helena, Łukacz Katarzyna. Bóg zapłać! 

–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–— 

Grupa Naszej młodzieży ma pomysł i chęci, aby zbierać makulaturę. Zdajemy 
sobie sprawę, że trwa sezon grzewczy i wiele papierów jest spalanych. Ale może 
gdzieś, komuś zalega niepotrzebna makulatura. Dlatego będziemy w drugim 
tygodniu ferii, 25 lutego zbierać makulaturę. Do 23 lutego można przynosić 
kartkę z nazwiskiem i adresem, gdzie po makulaturę podjechać. Kartkę z dany-
mi można przynosić do zakrystii, wrzucać do skrzynki pocztowej na plebanii. 
Można też przynosić makulaturę na plebanię. 

Dziękujemy za ofiary złożone podczas kiermaszu książek, albumów i obrazów. 
Zebrana suma to 448 zł. 

Parafia z Hochdahl zaprasza latem naszą młodzież z wizytą. Szczegóły zapro-
szenia na stronie www. w zakładce Panama 2019. Jest grupa ok. 6 do 10 osób 
chętnych do  wyjazdu. Jeśli ktoś chce pojechać to zapisy i szczegóły u ks. Pio-
tra. 
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