
Porządek Nabożeństw 

od 19.03. do 26.03.2017 r. 

 

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 

 

Poniedziałek 20.03. św. Józefa, Uroczystość 

18:00 Za + Jan Banach w miesiąc po śmierci 

 

Wtorek 21.03. 

18:00 Za + + ojca Karola, rodziców Konrada i Małgorzatę, Elfrydę Dyllong i pokr. 

 

Środa 22.03.  

17:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP i św. Józefa z podz. za otrzymane łaski, z prośbą  

o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie dla Józefa z ok. 65 r. urodzin, o Boże bł.  

w rodzinach dzieci 

 

Czwartek 23.03. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ męża Georga, rodziców Albinę i Józefa, Annę i Wilhelma, braci Alfreda, Wil-
helma, szwagrów Reinholda, Józefa i pokr. z obu stron 

 

Piątek 24.03. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Droga Krzyżowa 

18:00 Za ++ rodziców Rozalię i Antoniego, teściów Genowefę i Stanisława, krewnych i du-
sze w czyśćcu 

 

Sobota 25.03. Zwiastowanie 

  8:00 W int. żyjących i ++ członków Róż Różańcowych 

——–—–——–——————–—————–—–——–—————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-

wieństwo, opiekę, zdrowie dla Johanesa z ok 75 r. urodzin oraz w rodzinie 

 

Niedziela 26.03. IV Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + męża i ojca Henryka Swoboda w r. śmierci ++ rodziców i teściów (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ Joannę, rodziców Jerzego i Franciszka, siostrę Marię, teściów Izydora i Martę, 
matkę Różę 

16:30 Koncert Pasyjny 

18:00 Za ++ ojca Teodora Kosytorz w 20 r. matkę Reginę Kosytorz, ojca Wiktora Muc, sio-
strzeńca Pawła Bronek, ciocię Elżbietę Steinert, wujka Józefa i Gerharda, dziadków 
Steinert, Kosytorz, Muc, Sowa 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

12(12112) 19.03. – 26.03.2017 

 

 

 

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 

 

 

 

W Niedzielę Palmową mały kiermasz Caritas. Będzie można nabywać palmy,  
dekoracyjne świeczki wielkanocne, ozdoby świąteczne, małe Paschały na stół wiel-
kanocny i groby bliskich. 

———————–——————————————————————— 

W Wielką Sobotę przed poświęceniem pokarmów młodzież będzie proponowała 
„Zestaw wielkanocny” (słodką babkę, radosne pół jajko, obrazek z miłością). 

———————–——————————————————————— 

Na cele grupy Z nadzieją do Panamy, w sobotę 22 kwietnia pragniemy zorganizo-
wać zbiórkę złomu. Rodziny, osoby, które mają złom i pragną go oddać proszone są 
o przynoszenie kartek z nazwiskiem i adresem, gdzie złom odebrać. 

 

Refleksja   

Cierpienie nie uszlachetnia, bo nie jest ani karą, ani zasługą, ostatecznie to nie ono 
ma moc sprawczą, lecz człowiek. Więc nie cierpienie, ale odpowiedź na cierpienie 
decyduje o próbie nadania wartości temu doświadczeniu. Za każdym razem są to 
sprawy najbardziej intymne, nie podlegają więc ocenie. Cierpienie przychodzi z ze-
wnątrz, natomiast człowiek zmaga się z nim wewnątrz siebie. Może zdarzyć się tak, 
że człowiek na zewnątrz będzie radosny, pocieszał będzie innych, ale jak pogrzebie 
się głębiej, odsłoni się krzyż. 

 

Sentencja: Tomasz a Kempis - Kto kocha, fruwa jak ptak, kto kocha, pędzi jak wiatr, 
kto kocha rozkwita radością, kto kocha oddycha wolnością. 



Opowiadanie 

Pewnego dnia rosyjski święty, Dymitr, szedł w pośpiechu na spotkanie  

z Bogiem. W drodze spotkał biednego woźnicę, trudzącego się daremnie  

i próbującego wciągnąć z powrotem na drogę wóz, który wywrócił się do 

płynącego obok strumienia. Biedny człowiek, sam nie był w stanie pora-

dzić sobie z problemem. Dymitr nie wiedział, co ma zrobić: zatrzymać 

się, aby pomóc woźnicy w tarapatach, czy też udać, że niczego nie widzi  

i iść szybko przed siebie, aby zdążyć na to jedyne w swoim rodzaju spo-

tkanie. Zdecydowało jego serce. Stanął przy woźnicy i, tak samo jak on, 

złapał przechylony w wodzie wóz. Obaj, łącząc swoje siły, z wielkim tru-

dem postawili wóz z powrotem na drodze. Woźnica z radością w oczach 

podziękował mu za pomoc. Święty jednak nie słuchał podziękowań woź-

nicy. Gdy tylko wóz znalazł się na drodze, Dymitr znów ruszył przed sie-

bie, aby zdążyć na spotkanie z Bogiem. Kiedy jednak, zmęczony i zdy-

szany, dotarł na miejsce umówionego spotkania, Boga już tam mnie było. 

Być może już odszedł, zmęczony czekaniem. Serce Dymitra było pełne 

żalu. Wyczerpany, usiadł na skraju drogi i zaczął płakać. Po chwili zau-

ważył, że w jego stronę zbliża się znajomy wóz z woźnicą. Widząc Dy-

mitra pogrążonego w tak wielkiej rozpaczy, człowiek na wozie zatrzymał 

się, usiadł przy nim na trawie i spojrzał na niego oczami pełnymi zrozu-

mienia. Potem wyjął z plecaka kawałek chleba, przełamał go na pół  

i podał mu, mówiąc: Dymitrze… Dopiero wtedy Dymitr zrozumiał, kim 

był woźnica. Objął Go i zapłakał z radości, wołając: Boże mój, to byłeś 

Ty! To nie ja, ale Ty wyszedłeś, aby się ze mną spotkać... 

 

św. Jan Paweł II o rodzinie 

„Niektóre kultury doprowadziły i nadal prowadzą do niedopuszczalnego 

zepchnięcia starszych na margines życia, co jest dla nich źródłem wiel-

kiego cierpienia, a równocześnie duchowego zubożenia dla wielu ro-

dzin”. To tu, to tam, mniej lub bardziej odważnie ludzie powtarzają slo-

gan: „Starość się Bogu nie udała”. Niskie emerytury, kolejki do lekarzy, 

dzieci i wnuki patrzący nieraz z przymrużeniem oka… Kto za tym tęsk-

ni? A może tak naprawdę nie starość jest problemem, ale to, jak my do 

niej podchodzimy? 

 

Film dla…: propozycja - niedzielnego spaceru 

 
Dzisiaj kolekta na cele remontów i konserwacji obiektów diecezjalnych.  
O 17:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali i kazanie pasyjne. W par. Staniszcze Wlk. 
o godz. 15:00 koncert zespołu Attonare. 

——————–——–——–——–—–——–—–———–————— 

W poniedziałek Uroczystość św. Józefa. Zapraszamy do przystąpienia męż-
czyzn do Bractwa św. Józefa, szczegóły u panów Józefa Koj, Henryka Fleger. 

——————–——–——–——–—–——–—–———–————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:00, w salce spotkanie kandydatów do  
I Komunii św. 

——————–——–——–——–—–——–—–———–————— 

W piątek o 17:00 Nabożeństwo Drogi krzyżowej z wypominkami. 

O 19:00 na plebanii spotkanie młodzieży, zainteresowanych wyjazdem  
w lipcu do Hochdahl, grupy Z nadzieją do Panamy, wszystkich chętnych. 
Zapraszamy młodzież i wszystkich chętnych na Dekanalne Czuwanie Młodzie-
ży 24 marca w kościele NSPJ w Zawadzkiem o godz. 20:00. Więcej  
informacji w gablotce.  

——————–——–——–——–—–——–—–———–————— 

W sobotę Zwiastowanie Pańskie. O 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

Młodzież i nie tylko zapraszam na wycieczkę rowerową w naszych lasach.  
Początek o 9:00, zakończenie ok. 14:00. 

——————–——–——–——–—–——–—–———–————— 

Przyszła niedziela, kolekta na kwiaty do Bożego Grobu. 

——————–——–——–——–—–——–—–———–————— 

Bóg zapłać za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace. 

——————–——–——–——–—–——–—–———–————— 

Zapowiedzi przedmałżeńskie: 3. Judyta Poloczek zam. Kolonowskie  
i Ryszard Ziaja zam. Staniszcze Wlk; 3. Ewelina Grzeszczak zam. Strzelce Op.  
i Denis Labus zam. Kolonowskie. 

——————–——–——–——–—–——–—–———–————— 

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

——————–——–——–——–—–——–—–———–————— 

+ Odbył się pogrzeb śp. Urszuli Wałaszek l. 80. Wieczny odpoczynek…+ 

——————–——–——–——–—–——–—–———–————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Modlitewniki: Droga do nieba, Fatimski,  
św. Józefa. 

——————–——–——–——–—–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Długa: Grobarek Jadwiga, 
Oblong Jadwiga, Stasiak Halina, Urbańczyk Irena. Bóg zapłać! 

——————–——–——–——–—–——–—–———–————— 

Post - trwajmy w postanowieniach. 

Modlitwa - pamiętajmy o Nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. 
Jałmużna - można składać ofiary w skarbonce w wejściu do kościoła, na pomoc 
w leczeniu Michała. 

12/2017 


