
Porządek Nabożeństw 

od 26.03. do 02.04.2017 r. 

 

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, siostrzeńca 
Pawła Bronek, ciocię Elżbietę Steinert, wujka Józefa i Gerharda, Beatę Leja, dziadków Ste-
inert, Kosytorz, Muc, Sowa 

 

Poniedziałek 27.03. 

  7:00 Za ++ matkę Franciszkę Osińską z ok urodzin, ojca Tadeusza teściów Marię i Franciszka 
oraz pokr. 

 

Wtorek 28.03. 

18:00 Za ++ ojca Edmunda Mocny w 1 r. śmierci, matkę Hildegardę i pokr. 

 

Środa 29.03. 

17:00 Za ++ rodziców, brata Piotra oraz pokr. 

 

Czwartek 30.03. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ męża, ojca, dziadka, pradziadka Joachima, jego rodziców Franciszka i Marię, chrzest-
nych, siostrę Annę, szwagra Alojzego, ++ z rodziny i dusze opuszczone 

 

Piątek 31.03. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Droga Krzyżowa 

18:00 Za ++ matkę Hildegardę w 3 r. śmierci i pokr. 

 

I Sobota 01.04. 

  8:00 Za + ojca Pawła Kandora z ok. urodzin, matkę Elżbietę, rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga , 
siostrę Elżbietę, szwagra Rajmunda, ++ swatów, Bernarda i Eugeniusza oraz ++ dziadków 
Kandora, Krupka, Drzyzga i Zyzik. 

15:00 chrzest Maciej Ryszard Mańczyk 

——–—–——–——————–—————–—–——–—————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

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

stwo, światło Ducha św. dla córki Weroniki z ok 18 r. urodzin 

 

Niedziela 02.04. V Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + ojca Franciszka z ok urodzin, matkę Różę, teściów Urszulę i Jerzego, ks. Jerzego oraz  
pokr. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ ojca Jana w r. śmierci, matkę Martę, rodziców Krystynę i Wilhelma, braci Józefa  
i Franciszka, siostrę Józefinę i pokr. 

17:00 Gorzkie żale 

18:00 Za ++ matkę Annę Konieczny z ok. urodzin, ojca Józefa, teściów Hildegardę i Józefa Bog-
doł, dziadków Florentynę i Juliusza Strzelczyk oraz pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Rozmaitości 

 

Dzisiaj w IV Niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 16:30 w naszym kościele, 
Koncert Pieśni Pasyjnych w wykonaniu chóru kleryków WMSD i studentów 
muzykologii WTUO pod dyrekcją ks. dr. Joachima Waloszka. Z tyłu kościoła bę-
dzie koszyk, do którego można wrzucić ofiarę, która zostanie przekazana na cele 
Seminarium w Opolu. 
 

W Niedzielę Palmową mały kiermasz Caritas. Będzie można nabywać palmy, 
dekoracyjne świeczki wielkanocne, ozdoby świąteczne, małe Paschały na stół 
wielkanocny i groby bliskich. Wasze ofiary są przeznaczone na działalność nasze-
go parafialnego Caritas. 

W Wielki Czwartek w przedsionku kościoła będzie wystawiony, przez cały 
dzień, kosz w którym można będzie się podzielić słodyczami, żywnością, owoca-
mi z osobami chorymi, starszymi samotnymi z naszej parafii. Caritas z darów tych 
zrobi paczki na święta, które zostaną zaniesiona do domów tych osób 
w Wielką Sobotę. Można też do skarbonki w wejściu do kościoła w Wielki 
Czwartek wrzucać ofiarę, która zostaje przeznaczona na działalność naszego Cari-
tas. 
Caritas prosi chętnych o upieczenie ciastek na kiermasz. Ciastka można przynosić 
w czwartek 06.04. od 17:00 do 18:00 do salki. 

 
Przez cały Wielki Post do Wielkiego Czwartku, ofiary składane w skarbonce  
w wejściu do kościoła przeznaczone są na pomoc dla Michała. Bóg zapłać! 

 
W Wielką Sobotę przed poświęceniem pokarmów, oraz po wieczornych Obrzę-
dach młodzież będzie proponowała „Zestaw wielkanocny” (słodką babkę, rado-
sne pół jajko, obrazek z miłością). Złożone ofiary, przeznaczone zostaną na cele 
młodzieży naszej parafii. 

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

 

W piątek 07.04. o godzinie 19:00 Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii. 

W Niedzielę Palmową o godzinie 15:00 Droga Krzyżowa na Regolowcu. 

W piątek 07.04. Ekstremalna Droga Krzyżowa, 40 km. Zawadzkie - Jemielnica. 
Rozpoczęcie o 21:00 w kościele NSPJ (zapisy u ks. Piotra). 



W Wielki Wtorek dzień Sakrament Pokuty o godzinie 17:00 i 19:00. 

 

Zapraszamy chłopców do ważnej, pięknej roli kołatania w Wielkim Tygodniu. 

 

Każdego już dziś, zapraszamy do pięknego, głębokiego przeżywania całego 

Wielkiego Tygodnia i Świąt. Służbę Liturgiczną, chór, orkiestrę, lektorów do 

ubogacenia całej Liturgii. 

 

Na wyjazd do Fatimy jest komplet osób. Wpłacona zaliczka została wpłacona już 
przez biuro na rezerwację lotu. 

Na wyjazd do Zakopanego jest komplet. Dokładny program zostanie podany  
w późniejszym terminie (zależeć będzie od pogody). Ale w planie jest m.in. na-
wiedzenie sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach, św. brata Alberta na 
Kalatówkach, MB Jaworzyńskiej na Wiktorówkach. Śniadania są wliczone  
w cenę, pozostałe posiłki w własnym zakresie. Będzie czas wolny oraz na 
„Biesiadowanie”. Pokoje są 2, 3 i 4osobowe. 

 

W sobotę 13.05. w 100 lecie Objawień Fatimskich, po południu zapraszamy do 
kościoła i przed figurę Maryi na Mszę św. Procesję. Ale też do ogrodów plebanii 
na „Spotkanie Parafialne” przy kawie, ciastku i rozmowie. 

 

Uwaga dzieci. W I dzień Świąt po Mszy św. o 10:00 w ogrodach plebanii szuka-
nie jajek. W sobotę 22.04. będzie na placu kościelnym „Pchli Targ”. W sobotę 
03.06. w ogrodach plebanii będzie się działo z okazji Dnia Dziecka. Szczegóły 
wkrótce. Wszystkich ZAPRASZAMY ! 

 

Dziękuję za życzliwość, pamięć i modlitwy w czasie głoszonych Rekolekcji,  
daleko na Mazurach. Był to piękny, ubogacający mnie czas. Proszę jeszcze 

o życzliwość i modlitwę od 01.04, na czas Rekolekcji, głoszonych blisko,  
w Rogowie Opolskim. 

 

Wszystkie te zaproszenia do udziału, akcjach, ofiarach, zakupach to jak zawsze 
tylko propozycje. Jak w każdej propozycji, każdy może uczynić według swego 
uznania i zdania. W tym miejscu jednak ogromne słowa podziękowania tym, któ-
rzy się angażują w różną działalność, na różnych odcinkach życia parafialnego. 
Ważni są Ci, którzy mają wiele do powiedzenia, oceniają innych, ale 
z tego nie za wiele wynika. Wielkie rzeczy powstają dzięki TYM, którzy angażu-
ją się. Poświęcają swój czas, siły, zdrowie, pieniądze. Często też narażają się ma-
jącym wiele do powiedzenia. W życiu, jak w meczu każdy jest ważny i grający na 
boisku i kibic siedzący na trybunach i ten przed telewizorem. Ale chyba najwięk-
szą satysfakcje ma ten grający na boisku. Choć raz gra lepiej, raz gorzej. 
 

Sentencja: św. Piotr Chryzolg - Człowiek gubi, oszczędzając. Za to zbiera, roz-
dzielając. 

 
W kwietniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

02.04. Róża   8 p. Gizela Zajonc 

09.04. Róża   9 p. Maria Kruk 

16.04. Róża 10 p. Brygida Lepka 

17.04. Róża 11 p. Krystyna Swoboda 

23.04. Róża 12 p. Manfred Ullmann 

30.04. Róża   1 p. Teresa Obst 

Papieska Intencja Ogólna: Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać 
na swoje powołanie, również poświęcenie się Panu w kapłaństwie lub życiu 
konsekrowanym. 

——————–——–——–————–—–——–———–————— 

Dzisiaj kolekta na kwiaty do Bożego Grobu i dekoracje świątyni na cały rok. 
Nie będzie nabożeństwa Gorzkich Żali, zapraszamy o godzinie 16:30 na kon-
cert. 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 

W środę o 17:00 Msza św. Szkolna, po Droga Krzyżowa. O 16:00, w salce 
spotkanie kandydatów do I Komunii św. 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 

W piątek o 17:00 Nabożeństwo Drogi krzyżowej z wypominkami, przygoto-
wane przez młodzież. O 18:45 w salce spotkanie rodziców dzieci I komunij-
nych. 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 

W sobotę o 15:00 Msza św. Roczków i Chrzcielna. O 17:30 Nabożeństwo Ma-
ryjne. 

——————–——–——–————–——–—–———–———— 

Przyszła niedziela, kolekta na cele diecezji i seminarium. O 17:00 Gorzkie 
Żale. 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 

Bóg zapłać za wszelkie dobro, modlitwy i wykonane prace. Za wszelkie ofia-
ry, również te składane przy paleniu światełka przed obrazem Jezu Ufam To-
bie i figurą Maryi. Za ofiary cmentarne. Za ofiary za zakup gazet, książek 

i gazetki parafialnej. 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życze-
nia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość, czasopisma w języku niemieckim. 
Modlitewniki: Droga do nieba, Fatimski, św. Józefa. 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Długa: Koprek Mirela,  
z ul. Krzywa: Spałek Teresa, Ozimek Barbara, Niedziela Izabela. Bóg zapłać! 

 

Post Modlitwa Jałmużna 

13/2017 


