Porządek Nabożeństw
od 18.02. do 25.02.2018 r.
Niedziela 18.02. I Wielkiego Postu
7:00 Różaniec
7:30 Za + matkę Różę w r. śmierci, ojca Franciszka, teściów Urszulę i Jerzego oraz pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 1. Za + Jana Banach w 1 r. śmierci
2. Za ++ męża i ojca Wiktora w r. śmierci, rodziców z obu stron, siostry, braci, szwagrów
i pokr.
17:00 Gorzkie żale i kazanie Pasyjne
18:00 Za ++ ojca i dziadka Jana w 5 r. śmierci, matkę i babcię Elfrydę, męża i ojca Marcina, braci
Edwarda i Franciszka
Poniedziałek 19.02.
7:00 Za + siostrę Helgę Smieskol - zam. od siostry Teresy z rodziną
Wtorek 20.02.
7:00 Za ++ męża i ojca Gerharda, rodziców Gertrudę i Pawła, siostrę Edeltraudę, brata Józefa,
bratową Krystynę, teściów Weronikę i Wiktora, dziadków z obu stron
Środa 21.02.
17:00 Za ++ Urszulę Pokora z ok. urodzin, jej męża Pawła, Lydię i Konrada Bekierz - zam. od
Margaretek
Czwartek 22.02. katedry św. Piotra Ap., święto
16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ kuzynkę Kornelię i wujka Zbigniewa oraz całe pokr.
Piątek 23.02.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Droga krzyżowa i wypominki
18:00 Za ++ rodziców Rozalię i Antoniego, teściów Genowefę i Stanisława, krewnych i dusze op.
Sobota 24.02.
8:00 Za ++ ojca Stanisława w r. śmierci, matkę Zofię, męża Józefa, jego rodziców, siostrę Magdalenę, szwagrów Teodora i Norberta, bratową Helgę i pokr.
—————–—–———–———–——–
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + Jana Gomoluch - zam. od sąsiadów
Niedziela 25.02. II Wielkiego Postu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ ojca Albina Burda, ojca Wiktora Hatlap, Józefa Haberla, Jana Sowa i pokr. Burda,
Hatlap, Zuber, Sowa oraz dusze op. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. i prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, łaski i zdrowie z ok.
80 r. urodzin mamy Marii Czaja oraz o Boże bł. i opiekę w rodzinach dzieci
17:00 Gorzkie żale i kazanie Pasyjne
18:00 Za + s. karmelitankę Cecylianę

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

07(1260) 18.02. – 25.02.2018
Postanowienie

Trwają Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Tam
obowiązuje zasada „liczy się najlepszy”,
„byle szybciej, byle dalej, byle wyżej”. Ciągle to słyszymy. Tak nakręceni, przenosimy
takie myślenie i zachowania na codzienne
życie. Ale życie to nie sport. W życiu droga
na skróty, szybko, mocno prowadzi donikąd
lub upadku. W życiu obowiązują inne zasady: Krok po kroczku. Powoli. Przyhamuj.
Zastanów się. Odpocznij. Dokładniej.
Czasem, który sprzyja takiemu podejściu jest
Wielki Post. Jedną ze spraw, które kierują ku
takiemu myśleniu są postanowienia. Postanowienia najczęściej robimy na początku
każdego Nowego Roku i właśnie w Wielkim Poście. Ważną rzeczą jest, aby postanowienie było przemyślane (wsłuchać się w głos Boga), dla każdego indywidualne,
możliwe do wykonania. Aby postanowienie było skuteczne warto zastosować parę
zasad. Postanowienie zapisać sobie na kartce i od czasu do czasu przeczytać. Nie
robić postanowienia na długi okres np. „ nie będę czegoś robił, lub będę robił przez
cały Wielki Post”. Zrobić postanowienia na 1(jeden!) dzień „dziś nie będę…., dziś
będę...”. Jeśli uda się, to w następnym dniu, to samo postanowienie, powtórzyć.
Ważne jest dziś. Jeden dzień mniej zniechęca, niż czterdzieści. Na koniec dnia
pomyśleć, jak realizuję moje postanowienie? Jeśli realizujesz, to nie mów „Udało
mi się”, ale mów „Zrobiłem to! Ja to zrobiłem!”. Nie koncentruj się tylko na tym,
kiedy nie wykonasz postanowienia, ale podkreślaj sobie zwycięstwa, gdy w danym
dniu w postanowieniu trwam. Postanowienie nie dotyczy tylko spraw negatywnych
„nie będę przeklinał, nie będę palił, nie będę grał w komputerze, nie będę marnował
czasu na fejsbuku”. Ale dotyczy też spraw pozytywnych „każdego dnia porozmawiam z żoną, mężem, uśmiechnę się, kupię czekoladki (dla kogoś), powiem coś
miłego, pozytywnego (sobie i innym), odmówię Różaniec, przeczytam fragment
Pisma św. czasopismo religijne, książkę. Warto podejmować mniejsze postanowienia i je realizować, niż ogromne i po dwóch dniach uznać, że przekraczają moje
możliwości.
No to w górę serca na czas Wielkiego Postu! p
Sentencja: Wojciech Kurtyka - W spacerach po lesie, zacząłem dostrzegać te same
cuda, co w Himalajach.

07/2018

Nauki przedmałżeńskie
I spotkanie w salce przy parafii NSPJ w Zawadzkiem o godz. 15:00, następne
w salce przy parafii św. Rodziny o godz. 14:00.
Terminy:
I tura: 17 i 18 oraz 24 i 25 lutego
II tura 9 i 10 oraz 16 i 17 czerwca
III tura 6 i 7 oraz 13 i 14 października
—–———————–—–———–———–——–—–———–—————
Ofiary z kolekty złożone w ubiegła niedzielę na cele remontowe parafii to
3.717 zł. Bóg zapłać!
—–———————–—–———–———–——–—–———–—————
- Do czwartku 01 marca prośba, aby młodzież określiła się i zapisała na
wyjazd do Zakopanego (od 2 do 7 lipca) oraz na ŚDM w Panamie. Wszelkie
szczegóły, wątpliwości, pytanie i rady można poruszyć na rozmowie z ks. Piotrem.
- Spotkanie Bractwa św. Józefa w parafii NSPJ w Zawadzkiem 21.02.
o godz. 18:00
- Rekolekcje powołaniowe dla maturzystów w WSD w Opolu 02 - 04.03.
- Spotkanie małżeńskie w ośrodku Rybak w Głębinowie 02 - 04.03.
- Spotkanie dla młodzieży gimnazjum „Ładowarka” na Górze św. Anny
16 - 18.03.
—–———————–—–———–———–——–—–———–—————
Ojciec Pio odbywał długą rozmowę z człowiekiem, którego wciąż dręczyły
wątpliwości dotyczące wiary. Ciągle brakowało mu odwagi, aby zrobić decydujący krok i uwierzyć. Tymczasem ojciec Pio delikatnie go nakłaniał do podjęcia ostatecznej decyzji. W końcu wysunął decydujący argument: Na co
czekasz? Aż Chrystus przyjdzie do ciebie? A ty nie powinieneś się do Niego
wybrać? Po tych słowach nastąpiła długa chwila milczenia, po czym ojciec Pio
dodał: Spotkacie się przynajmniej w połowie drogi!
—–———————–—–———–———–——–—–———–—————
Nauczanie papieskie o Duchu Świętym
Zewnętrznym symbolem udzielania Ducha stało się w Starym Przymierzu
namaszczenie. Mesjasz, ponad wszystkimi innymi, którzy bywali namaszczani
w Starym Przymierzu, jest tym jedynym wielkim Namaszczonym przez Boga
samego. Jest Pomazańcem w znaczeniu posiadania pełni Ducha Bożego. On
też ma pośredniczyć w udzielaniu tego Ducha całemu ludowi.
—–———————–—–———–———–——–—–———–—————
Jeśli naprawdę chcemy, marzenia się spełniają. Nasza determinacja jest
w stanie pokonać wiele barier, które na pierwszy rzut oka są nie do pokonania.
Nie znamy przecież do końca naszych możliwości. Trzeba próbować, a nie
zamarzyć, pomyśleć i mówić „w tym roku się nie da, bo…., ale za rok to ja...”.
W marzeniach zawsze przed nami wielka niewiadoma, która czasem może
przerażać. Jednak kiedy odważnie podejmę wezwanie, wtedy okaże się, że
wszystko było takie łatwe.

Dziś zakończenie Rekolekcji. Księdzu Adamowi dziękujemy za obecność,
modlitwę, posługę Sakramentalną i głoszone Słowo. Kolekta na cele ks.
rekolekcjonisty. O 17:00 Gorzkie żale z kazaniem Pasyjnym.
Z tyłu kościoła są kartki na wypominki - modlitwa za ++ podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej.
—————–—–—————————–——–—–———–—————
W środę o 17:00 Msza szkolna. O 16:00 w salce spotkanie kandydatów do
I Komunii św.
—————–—–—————————–——–—–———–—————
W czwartek 22 dzień miesiąca, zachęcamy i prosimy do odmówienia
w domach jednej dziesiątki Różańca św. w int. młodych i ŚDM.
—————–—–—————————–——–—–———–—————
W piątek o 17:00 nabożeństwo Drogi krzyżowej z modlitwą za zmarłych.
O 19:00 na plebanii gorące zaproszenie młodych z grupy „Z nadzieją do
Panamy”, osób, które pragną zaangażować się w organizację czerwcowego
parafialnego festynu.
—————–—–—————————–——–—–———–—————
W przyszłym tygodniu gościć będziemy dwie siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus, pracujące na misjach. Siostrę Esperans, pochodzi z Afryki
z Burundi oraz siostrę Ilonę, z Polski pracuje w Kamerunie. Podzielą się
swoim doświadczeniem, podczas każdej Mszy św., na Gorzkich Żalach
oraz na spotkaniach: w sobotę w salce o godz. 10:00 dla, Marianek, ministrantów, każdego młodego. W niedzielę o 15:30 w salce dla wszystkich. Po
każdej Mszy św. do puszek będzie można złożyć ofiarę na cele misji
prowadzonych przez siostry. O 17:00 Gorzkie żale z kazaniem Pasyjnym.
Kolekta na cele parafii.
—————–—–—————————–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskiej: Mariola
Puszyńska, Paulina Dyla, Sabina Grotkiewicz, Halina Marian. Bóg zapłać!
—————–—–—————————–——–—–———–—————
Do nabycia Gość Niedzielny.
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po Mszach św.
—————–—–—————————–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za każde dobro, modlitwy, wykonane prace, ofiary. Panom
Bernardowi, Henrykowi, Patrykowi za naprawę pieca CO w kościele.
Wszystkim za udział w Adoracjach Najśw. Sakramentu oraz Rekolekcjach.
Zespołowi Caritas za przygotowanie spotkania i poczęstunku, ofiarowanie
kwiatów z okazji dnia chorego i rekolekcji.
—————–—–—————————–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy
życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.

