Porządek Nabożeństw
od 12.03. do 19.03.2017 r.
Niedziela 12.03. II Postu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Martę i Piotra z ok. urodzin, ich rodzeństwo, rodziców Annę i Andrzeja, brata, szwagra, dziadków, ciocię Marię i Urszulę z ok. urodzin, pokr. i dusze
w czyśćcu (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża i ojca Karola, rodziców Krystynę i Franciszka,
teściów Karolinę i Ignacego oraz pokr.
17:00 Gorzkie Żale
18:00 Za ++ matkę w r. śmierci oraz jej rodziców
Poniedziałek 13.03.
7:00 Za + Jan Banach - zam. od rodz. Kaleja, Ranosz
Wtorek 14.03.
18:00 Za + męża i ojca Wilhelma w r. śmierci
Środa 15.03.
17:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Gertrudę Szaton, Jana i Annę Krupka, ciocię Marię, braci,
siostry, szwagrów, bratową Adelajdę, dziadków z obu stron ++ z pokr. Szaton i Krupka
Czwartek 16.03.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ męża Jerzego, syna Marcina z ok. urodzin, rodziców teściów, siostrę Irenę
i pokr.
Piątek 17.03.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Droga Krzyżowa
18:00 Za ++ matkę i teściową Gertrudę Obst w 1 r. oraz pokr.
Sobota 18.03.
8:00 Za ++ rodziców Annę i Floriana Labus, brata Jana, ++ z rodzin Labus, Muc
14:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie dla Gabrieli Walaszek z ok. 80 r. urodzin
——–—–——–——————–—————–—–——–——————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie w rodzinie oraz w rodzinach dzieci
Niedziela 19.03. III Postu
7:00 Różaniec
7:30 W int żyjących i ++ członków DFK (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Ku czci św. Józefa o radość życia wiecznego dla brata Józefa w 1 r. śmierci oraz
++ rodziców, dziadków, szwagra
17:00 Gorzkie Żale
18:00 Za ++ rodziców Józef i Józefę Kupisz
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ZAPROSZENIE
IV Niedziela Wielkiego Postu 26.03.2017
godzina 16:30
kościół NSM w Kolonowskiem
Koncert Pieśni Pasyjnych
w wykonaniu chóru kleryków
Wyższego Międzydiecezjalnego
Seminarium Duchownego
i studentów muzykologii
Uniwersytetu z Opola
pod dyrekcją ks. dr. Joachima Waloszka
Refleksja
Staraj się w życiu nie szukać, tego co złudne, majątku, sławy itp. Żeby to zdobyć, człowiek rujnuje nerwy, a stracić to
można w ciągu jednej doby, ba jednej minuty, sekundy. Żyj
z poczuciem spokojnej wyższości nad życiem, nie bój się
biedy, upadków, opinii ludzi, nie żałuj straconego szczęścia.
Nigdy nie jest tak, że ani goryczy do dna, ani słodyczy do
pełna. Ciesz się że nie marzniesz, że głód nie rwie ci wnętrza. Jeśli nogi chodzą, ręce się ruszają, to komu, co zazdrościć? Pamiętaj z nikim nie rozstawaj się w gniewie, bo
nigdy nie wiadomo, czy to nie twój ostatni uczynek...
Sentencja: Paweł Królikowski -Nawet w największej małżeńskiej kłótni, pamiętamy… nie opuszczę Cię, aż do
śmierci.

11/2017

Opowiadanie
Z okazji uroczystości związanych z przybyciem króla do stolicy dwór królewski hucznie świętował. W świątecznej komnacie król przyjmował dary
i ofiary od poddanych. Wszystkie dary były bardzo wartościowe: bogato zdobiona broń, srebrne kielichy, drogie płótna haftowane złotem. Gdy orszak
ofiarodawców już się rozrzedzał, pojawiła się wiekowa wieśniaczka. Szła
w ciężkich drewniakach, utykając i wspierając się na lasce. W ciszy wyjęła
z wiklinowego kosza podarunek starannie zawinięty w płótno. Rozległ się
wybuch śmiechu, gdy złożyła u stóp króla kłębek białej wełny. Uzyskała ją
od swoich dwóch owiec, całego jej dobytku, i uprzędła w czasie długich
zimowych wieczorów. Król bez słowa pokłonił się z godnością. Gdy staruszka powoli opuszczała komnatę, odprowadzana pogardliwymi spojrzeniami,
król dał znak, by rozpoczynać świętowanie. Staruszka z trudem podjęta nocną wędrówkę w kierunku swojej chaty znajdującej się w lasach królewskich,
gdzie dotychczas tolerowano jej obecność. Jednak teraz, gdy
ujrzała swój dom, przestraszyła się panicznie. Chata była okrążona przez żołnierzy króla. Wokół biednego domostwa wbijano paliki i rozciągano między
nimi białą wełnianą przędzę. Mój Boże, westchnęła ze ściśniętym sercem,
mój dar obraził króla... Teraz straże aresztują mnie i wtrącą do więzienia...Gdy dostrzegł ją komendant wojska, skłonił się i uprzejmie oznajmił:
Moja pani, na rozkaz naszego dobrego króla, ziemia, którą może otoczyć nić
z waszego kłębka wełny, od tej chwili należy do was. Obwód jej nowej posiadłości odpowiadał długości wełny w kłębku. Otrzymała tą samą miarą,
z jaką obdarowała.
Katechizm w pytaniach i odpowiedziach
 Jakie są obowiązki rodziców wobec dzieci?
Rodzice, uczestniczący w Boskim ojcostwie, są pierwsi odpowiedzialni
za wychowanie swoich dzieci i pierwsi za głoszenie im wiary. Mają oni
obowiązek kochać i szanować swoje dzieci jako osoby ludzkie i jako
dzieci Boże oraz, w miarę możliwości, zaradzić ich potrzebom materialnym i duchowym poprzez wybór stosownej szkoły, a także pomóc roztropnymi radami w wyborze zawodu i stanu życia. W szczególności spoczywa na nich posłannictwo wychowania swych dzieci w wierze chrześcijańskiej.
 W jaki sposób rodzice wychowują swoje dzieci w wierze chrześcijańskiej?
Głównie przez dobry przykład, modlitwę, katechezę rodzinną i uczestnictwo w życiu kościelnym.
Film dla…: propozycja - „Zerwany kłos”, już w kinach.

Dzisiaj kolekta na cele diecezji oraz misyjna ad gentes. O 17:00 Nabożeństwo
Gorzkich Żali i kazanie pasyjne.
——————–——–——–————–—–——–—–———–—————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna.
——————–——–——–————–—–——–—–———–—————
W piątek o 17:00 Nabożeństwo Drogi krzyżowej z wypominkami.
——————–——–——–————–—–——–—–———–—————
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
——————–——–——–——————–——–—–———–—————
Przyszła niedziela, kolekta na cele remontów i konserwacji obiektów diecezjalnych. W par. Staniszcze Wlk. o godz. 15:00 koncert zespołu Attonare.
——————–——–——–————–—–——–—–———–—————
Bóg zapłać za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace. Za udział
i ubogacenie liturgii w Mszy św. Nabożeństwie i spotkaniach z ks. biskupem. Za
ofiarne wykonanie prac porządkowo - wiosennych na terenie placu kościelnego,
ogrodów.
Zakończył się sezon grzewczy w naszej świątyni. Panu Henrykowi bardzo dziękujemy za solidną i ciężką pracę wykonaną przez okres zimy.
——————–——–——–————–—–——–—–———–—————
Zapowiedzi przedmałżeńskie: 2. Judyta Poloczek zam. Kolonowskie
i Ryszard Ziaja zam. Staniszcze Wlk; 2. Ewelina Grzeszczak zam. Strzelce Op.
i Denis Labus zam. Kolonowskie.
——————–——–——–————–—–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
——————–——–——–————–—–——–—–———–—————
Fatima są jeszcze dwa miejsca na wyjazd. Zakopane: są jeszcze cztery miejsca
na wyjazd.
——————–——–——–————–—–——–—–———–—————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Modlitewniki: Droga do nieba, Fatimski,
św. Józefa.
——————–——–——–————–—–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Długa: Dudarewicz Teresa,
Agnieszka, Faustyna, Sabina. Bóg zapłać!
——————–——–——–————–—–——–—–———–—————
Propozycja: Aby jubilaci małżeńscy (25 i 50 lat) zamawiając Mszę św. podawali również swoje nazwisko. Dlatego, że pragnę przeczytać życzenia ks. biskupa
oraz moje, a jeśli ktoś chce pozostać anonimowy to nie wiem czy mi wolno to
uczynić. Również osoby zamawiające Mszę św. dodatkową z racji rocznicy np.
urodzin proszę, aby podać swoje nazwisko. Może ktoś ze znajomych pragnie
uczestniczyć w tej Mszy, a też nie wiem czy składać życzenia intonować Te
Deum, jeśli ktoś pragnie być anonimowy. Również prośba aby na tych dodatkowych Mszach zajmować pierwsze ławki.
Najpiękniejszym podarunkiem dla jubilatów, solenizantów jest przyjęta w Ich
intencji Komunia św.

