
Porządek Nabożeństw 

od 09.04. do 16.04.2017 r. 

 

Niedziela 09.04. Palmowa 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ mamę, ojca i ++ z rodziny (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę MBNP siły i zdro-
wie dla Józefa Kruk z ok. 97 r. urodzin 

15:00 Droga Krzyżowa 

18:00 ………………………. 

 

Poniedziałek 10.04. 

  8:00 Za ++ rodziców Marię i Franciszka Koniecko, siostrę Annę, brata Joachima  
i pokr. 

 

Wtorek 11.04. 

  8:00 Za + Urszulę Wałaszek - zam. od rodziny Wawrzeczko 

 
Środa 12.04. 

  8:00 Za + Jana Banach - zam. od rodzin z Chyszówek 

 

Wielki Czwartek 13.04. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 W int. Danieli Kampa z ok 15 r. urodzin o opiekę MBNP i Anioła Stróża, Boże 
bł. i zdrowie 

 

Wielki Piątek 14.04. 

18:00 Liturgia 

 
Wielka Sobota 15.04. 

20:00 Do Bożej Op. za wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę 

dla pracowników, emerytów i rencistów oraz o radość wieczną dla ++ pracowni-

ków Packprofil i fabryki tektury 

 

Niedziela 16.04. Zmartwychwstanie 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Łucję w r. śmierci, ojca Huberta, siostrę Ewelinę, ojca Gerharda, 
szwagra Andrzeja oraz dziadków i pokr.(j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę MBNP i zdrowie 
w 1 r. ślubu w int. Zdzisława i Ewy oraz za ++ ojca Leona i Mariana, matkę  
Rutę 

15:00 Nieszpory 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

15(1215) 09.04. – 16.04.2017 

 

WIELKI TYDZIEŃ 

 

Niedziela Palmowa  

Podczas każdej Mszy błogosławieństwo palm, przed 
Mszą o 10:00 procesja z palmami. O 15:00 Droga Krzy-
żowa na Regolowcu. Po każdej Mszy św. Kiermasz Wiel-
kanocny organizowany przez Caritas naszej parafii.  
Kolekta na cele diecezji i seminarium. Spotkanie biskupa 
opolskiego z osobami żyjącymi w związkach niesakra-
mentalnych o 14:00 w katedrze w Opolu. Kolekta na cele 
parafii. 
 

Wielki Wtorek  

Wspólnotowe nabożeństwo, spowiedź indywidualna: 
17:00 i 19:00. Bardzo gorąco prosimy o skorzystanie ze spowiedzi w tym dniu!  
 
Wielki Czwartek  

O godz. 7:30 Nabożeństwo komunijne dla tych, którzy nie mogą brać udziału  
w wieczornej Liturgii. Od 8:00 odwiedziny chorych w domach z Komunią św. 
O 18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej. Komunia św. będzie udzielana pod dwoma 
postaciami. Kandydaci do I komunii otrzymają książeczki Droga do nieba. 
W przedsionku kościoła będzie wystawiony, przez cały dzień, kosz w którym 
można będzie się podzielić słodyczami, żywnością, owocami z osobami chory-
mi, starszymi samotnymi z naszej parafii. Caritas z darów tych zrobi paczki na 
święta, które zostaną zaniesiona do domów tych osób Można też do skarbonki  
w wejściu do kościoła w Wielki Czwartek wrzucać ofiarę, która zostaje przezna-
czona na działalność naszego Caritas. Adoracja przy Ciemnicy do godz. 22:00.  

 
Wielki Piątek  

Obowiązuje post ścisły. Tradycyjna Droga Krzyżowa rodzinna, indywidualna  
w ciągu całego dnia. O godz. 6:15 Droga Krzyżowa prowadzona przez kapłana. 
O 18:00 Liturgia Męki Pańskiej. Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 23:00. 
Bezpośrednio po Liturgii zapraszamy do wspólnego śpiewu Pieśni Pasyjnych.  
O 22:00 Adoracja dla młodzieży. Ofiary z Bożego Grobu przeznaczone na utrzy-
manie miejsc w Ziemi Świętej.  



Wielka Sobota  

Od godz. 6:30 do 15:30 Adoracja przy Bożym Grobie. O 11:00 Adoracja 
dzieci. Święcenie pokarmów o 12:00 i 14:00. W tym roku przed poświęce-
niem w przedsionku kościoła młodzież organizuje akcję „Z nadzieją do Pana-
my”. Będzie można otrzymać „zestaw wielkanocny”: Można składać ofiarę 
za te rzeczy, która wspiera działalność młodzieży. Nie będą zbierane dary dla 
wychowanków DPS z Zawadzkiego. Kandydatów do Bierzmowania prosimy 
o zaniesienie paczek ludziom chorym, zbiórka w salce po święceniu pokar-
mów o 12:00. Liturgia Wielkiej Soboty o godz. 20:00 zakończona Procesją 
Rezurekcyjną. Kolekta, na prośbę naszego biskupa, przeznaczona jest, jako 
pomoc dla dotkniętych przez powodzie i lawiny błotne w Peru. 
 

Niedziela Zmartwychwstania 

Msze św. o 7:30 i 10:00. Nieszpory o 15:00. Po Mszy o 10:00 zapraszamy 
dzieci do szukania jajek wielkanocnych, w ogrodach parafii. Kolekta na cele 
naszej parafii. 
 

Poniedziałek Wielkanocny  

Msze św. jak w każdą niedzielę. Nieszpory o 17:15. Kolekta przeznaczona 
na cele sióstr karmelitanek.  
 

Sakrament Pokuty  

 Poniedziałek: 7:00 - 8:00; 17:00 - 18:00 dzieci ze szkoły podstawowej  
i gimnazjum  

 Wtorek: wspólnotowe Nabożeństwo, spowiedź indywidualna: o 17:00  
i 19:00  

 Czwartek: 16:00 - 17:30  

 Piątek: 8:00 - 9:00 i 16:30 - 17:30  

 Sobota: 9:00 - 10:00  
 

Chłopców z kołatkami zapraszamy na spotkanie w czwartek o 14:00.  

Ministranci mają swoje spotkanie w czwartek o 11:00 oraz w piątek i sobotę 
o 10:00.  

Wszystkich odpowiedzialnych za piękno Liturgii zapraszamy do aktywnego 
udziału i jej ubogacenia. Strażaków do warty przy Bożym Grobie. 

Kancelaria będzie czynna tylko w poniedziałek o 8:30 i 18:00. 

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Krzywa: Bonk Anna,  
Walaszek Ewa, Werner Maria, Laski Barbara Bóg zapłać! 

 

Niech Wielki Tydzień będzie „Wielki” w Naszym życiu 

religijnym, rodzinnym i osobistym. 

Na cele grupy „Z nadzieją do Panamy”, w sobotę 22 kwietnia pragniemy zor-
ganizować zbiórkę złomu. Osoby, które mają złom i pragną go oddać pro-
szone są o przynoszenie kartek lub informację ustną gdzie złom odebrać. 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 

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

Stronę www. naszej parafii w miesiącu marcu odwiedzono 9.043 razy. 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

Laureatem diecezjalnego konkursu Wiedzy Religijnej Żak 2017 został uczeń 
V kl. Jakub Piaskowski, przygotowany przez s. Jurandę. Gratulujemy! 

——————–——–——–————–——–—–———–————— 

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

——————–——–——–————–——–—–———–————— 
Sentencje: 

* Pep Guardiola: 

Często, aby odzyskać siebie, trzeba wszystko zostawić. 

W momencie gdy czujesz się nietykalny, coś lub ktoś wymierza Ci policzek  
i rzuca na ziemię. 

Upadki są wpisane w reguły gry. 

* Alex Ferguson: 

Mamy parę oczu i uszu a tylko jedne usta, stąd dwa razy więcej słuchać  
i obserwować niż mówić. 

Kto kieruje grupą ludzi, musi mieć silną osobowość, w naszych czasach nie-
samowicie silną. 

Warto, aby mówiący postawił się w miejsce słuchacza, piszący w miejsce 
czytającego. 

Dzień zaczynam o 5:00 rano, więc mam nad wieloma ludźmi dwie, trzy  
godziny przewagi. 

Człowiek więcej nauki czerpie z porażek, niż z zwycięstw. 

Cmentarze są pełne niezastąpionych ludzi. 

Przybywa niestety ludzi, którzy mają portfel większy od rozumu. 

* Daria i Wojtek: 

Gdy człowiek idzie, to droga wie lepiej co dla człowieka jest dobre. 

Życie to jest wezwanie do spróbowania, do skosztowania marzeń. Ci, którzy 
nie spróbują to właściwie już nie żyją. 

Można swoje własne kompleksy, nie udane życie leczyć poprzez obrzydzanie 
życia innym ludziom. 

* Anna: 

Swoje jako matka zrobiłam. Dałam swoim dzieciom z siebie to co najlepsze. 
Nie dałam bogactwa, ale wykształcenie, wrażliwość, uczciwość. Teraz gdy są 
dorosłe pozostaje mi za Nich odmawiać Nowennę Pompejańską. Tylko tyle  
i aż tyle. 

15/2017 


