Porządek Nabożeństw
od 19.02. do 26.02.2017 r.
Niedziela 19.02. V II zwyk ła
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,
Rufina, 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.

Poniedziałek 20.02.
17:00 Za + matkę Marię Nowak w 2 r. śmierci, ojca Ernesta, brata Józefa i pokr.
Wtorek 21.02.
17:00 Za + Urszulę Pokora, jej męża Pawła - zam. od grupy Margaretka
Środa 22.02. k atedry św. Piotra, święto
17:00 Za ++ męża i ojca Pawła, rodziców i teściów Marię i Jerzego oraz pokr.
Czwartek 23.02. św. Polik arpa, bisk upa i m ęczennik a, wsp.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za + Wandę Lipp w miesiąc po śmierci
Piątek 24.02.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego za ++ męża Gercharda Młynek,
jego rodziców, rodzeństwo, ++ z rodziny i pokr.
Sobota 25.02.
8:00 ……………………………..
15:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
——–—–——–——————–—————–—–——–——————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie z ok. 30 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie
Niedziela 26.02. V III zwyk ła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ męża i ojca Wilhelma, rodziców, teściów i pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie z ok. 25 r. ślubu Beaty i Jerzego
18:00 Za ++ rodziców Elżbietę i Gercharda, Krystynę i Wiktora oraz pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Oko za oko i ząb za ząb.
Jaki jest duch tego „nadstaw mu drugi policzek”, wywołującego u wszystkich grymas niechęci? Sam Jezus, kiedy został
spoliczkowany w dniu swojej Męki, nie
nadstawił drugiego policzka, ale jasno
określił czyn: „Jeżeli źle powiedziałem,
udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze,
to dlaczego mnie bijesz?”. Błędem byłoby
rzucać się na słowa jak byk na muletę: „Ja
miałbym nadstawiać drugi policzek? Żeby
sprzyjać przemocy?”. Jezus chce nauczyć
nas czegoś całkiem przeciwnego. Kiedy mówi: „Nie oddawaj temu,
kto czyni zło”, czyn zostaje określony, wiadomo, że mamy do czynienia z człowiekiem, który popełnia zło, ale chodzi o coś, co nieskończenie przekracza tego człowieka, i co przekracza nasz palący
policzek. Za tym tak mocno przemawiającym obrazem (nadstawić
drugi policzek!) kryje się niezwykły plan: zatrzymać spiralę zła. Ludzie zbyt łatwo przyjmują zło jako fakt niepodważalny. Riposta
i zemsta wydają się rzeczą tak naturalną, że wszyscy tak postępują,
nawet dobrzy chrześcijanie. Jeśli chcemy przekonać się, jaką niesamowitą zmianę proponuje Jezus, otwórzmy Biblię na Księdze Rodzaju 4,24: „Lamek będzie pomszczony siedemdziesiąt siedem razy!”. I postawmy się w sytuacji Piotra, który otrzymuje odpowiedź:
„Masz przebaczyć siedemdziesiąt siedem razy”. Ta radykalna zmiana, która może wydawać się całkowitą utopią, rozpoczyna się bardzo
realnie w momencie, kiedy mamy odwagę powiedzieć „nie” swojej
własnej przemocy. Nie przemocy innych, ale przemocy swojej.
Na drugi tydzień Ferii Zimowych życzę dobrego, mądrego wykorzystania tego czasu. Bezpiecznego i Błogosławionego wypoczynku.
Sentencja: Molier-Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to co robimy, także za to, czego nie robimy.
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Zakopane: wyjazd 28 kwietnia, godzina 7:00, powr ót 30 kwietnia
w godzinach wieczornych. Koszt 190 zł. opłacone: podróż, ubezpieczenie, 2 noclegi, 2 śniadania. Zapisy tylko u ks. Piotra, pierwszeństwo mają Ci, którzy zapisali się wstępnie. Podajemy adres i numer
pesel.
Fatima: spotkanie uczestników w czwar tek 23 lutego o godzinie
18:00
w salce.
—–——–——–——————–—––—–———–—————–—
Film dla…: propozycja - „Kapłan poniżonych, założyciel Caritas
w Rzymie”, reż. Alessandro Di Robilant.
—–——–——–——————–—––—–———–—————–—
Na wesoło
- Wielkim problemem, który trapił ojców pustyni, była kobieta...
Panowała ogólna zasada, iż należy unikać okazji do grzechu, a więc
spotkań z kobietami. Ojciec Paweł, gdy nagle spotkał na swej drodze
kobietę, zaczął uciekać „szybciej aniżeli się ucieka na widok lwa lub
straszliwego smoka”. Biedak przypłacił tę ucieczkę zdrowiem. Został
całkowicie sparaliżowany i przez cztery lata opiekowały się nim –
o paradoksie! – zakonnice jednego z klasztorów.
- Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi: Wnusiu jakiś ty do mnie podobny. Rozpłakane dziecko biegnie do mamy i mówi: Mamusiu babcia
mnie straszy!
- W salonie pani Deffand dyskutowano o cudzie św. Dionizego, który
według legendy wziął w ręce swą ściętą głowę i szedł z nią kilka kilometrów. Wolnomyśliciele śmiali się głośno z tej legendy. Właścicielka
salonu zrobiła ciętą uwagę:
– Nie widzę w tym fakcie nic dziwnego. W obecnym świecie chodzi
tylu ludzi bez głowy i to nie tylko przez parę godzin.
- Staszek mówi do Franka: Kiedy słyszę rano dzwonek budzika, to
mam wrażenie, że ktoś do mnie strzela. I co, budzisz się? Nie. Leżę
jak zabity.
—–——–——–——————–—––—–———–—————–—
- Kancelaria czynna po każdej Mszy św. od poniedziałku do piątku. Okazja do Spowiedzi przed Mszą św.
- Zarząd koła DFK zaprasza na zebranie sprawozdawcze w niedzielę
19 lutego o godz.15:00 do sali przy boisku sportowym.
- Zapraszam na spotkanie przedstawicieli Parafialnej Rady Duszpasterskiej w poniedziałek 27 lutego o godzinie 18:00.

Dzisiaj kolekta na cele par afii. Nieszpory o 17:15.
——————–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
W poniedziałek o 12:30 pierwsza część wizytacji w naszej parafii.
——————–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
W środę wyjazd ministrantów do Opola.
——————–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
——————–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
Przyszła niedziela, kolekta na cele parafii. Rozpoczyna się 50 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Początek Adoracji Najśw. Sakramentu przed Wielkim Postem.
Plan Adoracji:
11:00 Indywidualna
12:00 Kolonowskie
13:00 Bendawice, Palestyna, Osiedla
14:00 Margertka i Serduszka
15:00 Haraszowskie
16:00 Młodzież gimnazjalna (przynosimy Dzienniczek) i starsza. Po A doracji klasa III
gimnazjum, ma spotkanie w salce
17:00 Żywy Różaniec, Bractwo św. Józefa, Rodzina Szkaplerza
17:45 Zakończenie
——————–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
Bóg zapłać za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane pr ace. Kolekta na ubezpieczenie obiektów parafii wyniosła 2.970 zł. (suma ubezpieczenia to 2.350 zł.)
——————–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
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. Rodziny.
——————–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
——————–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
Do nabycia: Gość Niedzielny, książeczka Dr oga 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 z ul. Colonny Karolina Romańczuk, Małgorzata Lebioda, Anna Łuczak, Brygida Rolik. Bóg zapłać!
——————–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
Makulatura: do czwar tku 23 lutego można pr zynosić kar tkę z nazwiskiem i adr esem,
gdzie po makulaturę podjechać. Kartkę z danymi można przynosić do zakrystii, wrzucać
do skrzynki pocztowej na plebanii. Można też przynosić makulaturę na plebanię. W sobotę
25 lutego w godzinach od 9:00 do 11:00 będziemy odbierać makulaturę.
Parafia z Hochdahl zaprasza latem naszą młodzież z wizytą. Szczegóły zaproszenia 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. Piotra.

