
Porządek Nabożeństw 

od 25.02. do 04.03.2018 r. 

 

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 

18:00 Za + s. karmelitankę Cecylianę 

 

Poniedziałek 26.02. 

  7:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Franciszka, braci Alfreda, Leopolda, bratową Gertrudę, dziad-
ków i pokr. 

 

Wtorek 27.02. 

17:00 Za + Helgę Smieskol w miesiąc po śmierci 

 

Środa 28.02. 

17:00 Za ++ Za ++ męża i ojca Konrada w r. śmierci, rodziców, teściów, rodzeństwo 

  z obu stron 

 

I Czwartek 01.03. 

16:00 Godzina św. i Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za + Grażyna Mordyńska w 1 r. śmierci 

 

I Piątek 02.03. 

  7:00 W int chorych, cierpiących (j. niemiecki) 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Droga Krzyżowa i wypominki 

18:00 Za ++ rodziców Anastazję i Czesława, Gertrudę i Jana, ciocię Marię, Juliannę, Aleksandra  
i pokr. 

21:00 Droga Krzyżowa 

 

I Sobota 03.03. 

  8:00 Za + Kazimierz Czempała w miesiąc po śmierci 

15:00 Roczek: Laura Barbara Grala, Chrzest: Filip Grzegorz Krupka, Emilia Urszula Spałek 

—————–—–—–—————————–———–——– 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ męża i ojca Wilhelma, teściów i pokr. 

 

Niedziela 04.03. III Wielkiego Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 ………………………. (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ rodziców Elżbietę i Piotra, siostry Marię, Emilię, Helenę, braci Franciszka, Rufina, 
Stefana, Józefa, Alojza, 4 bratowe, 3 szwagrów 

17:00 Gorzkie żale i kazanie Pasyjne 

18:00 Za ++ męża i ojca Waldemara w 19 r. śmierci, ojca Eryka, teścia, dziadków Mariannę i Józe-
fa 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

08(1261) 25.02. – 04.03.2018 

 

Droga krzyżowa 

 

Nabożeństwo obok Gorzkich Żali kojarzone z okre-
sem Wielkiego Postu. Wielu jednak ludzi podąża 
stacjami Drogi Krzyżowej przez cały rok, szczegól-
nie w piątki. Każdy chory, cierpiący niesie swój wła-
sny krzyż. Podejmij w tegorocznym Wielkim Poście 
trud pójścia Drogą Krzyżową. W każdy piątek  
o 17:00 to Nabożeństwo odprawiane jest w naszym 
kościele. Połączone ono jest z modlitwą za zmarłych 
w przynoszonych kartkach - wypominkach. W piątek 
23 marca będą dwa Nabożeństwa. O 18:00 pójdzie-
my ulicami naszej miejscowości, natomiast o 21:00 
będzie Ekstremalna Droga Krzyżowa, 41 kilometrów 
z Zawadzkiego do Jemielnicy. W niedzielę Palmową 
25 marca, pójdziemy tradycyjnie Drogą Krzyżową 
na Regolowcu. Natomiast w najbliższy piątek  
02 marca grupa młodych zaprasza na Drogę Krzyżo-
wą na trasie kościół-Haraszowskie-Regolowiec.  
Początek o 21:00 w kościele, idziemy w ciszy, przy-
stając na rozważanie poszczególnych stacji. Zakoń-
czenie przy krzyżu na Regolowcu. Zabieramy z sobą 
latarki oraz każdy niech zabierze swój krzyż czy to wiszący na ścianie w do-
mu lub zrobiony na tę okazję. Zapraszamy każdego, szczególnie młodych. 

 

Do czwartku 01 marca prośba, aby młodzież określiła się i zapisała na wyjazd 
do Zakopanego (od 2 do 7 lipca) oraz do środy 28 lutego na ŚDM w Panamie. 
Wszelkie szczegóły, wątpliwości, pytania można poruszyć na rozmowie  
z ks. Piotrem. Koszt wyjazdu 4.800 zł. Termin 19 - 31 styczeń 2019 r. Wiek  
15 - 35 lat, potrzeba paszport, wizy nie trzeba. 

 

Sentencja: św. s. Faustyna - Aniołowie, gdyby zazdrościć mogli, to by nam 
dwóch rzeczy zazdrościli: pierwszej - to jest przyjmowania Komunii św.  
a drugiej - to jest cierpienia. 



Nauki przedmałżeńskie 

Pierwsze spotkanie jest 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 

—————–—–———–———–——–———————–————— 

- 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 

—————–—–———–———–——–———————–————— 

W marcu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańco-
wej: 

04.03. Róża 2 p. Anna Bock 

11.03. Róża 3 p. Katarzyna Budnik 

18.03. Róża 4 p. Irena Czupała 

25.03. Róża 5 p. Elfryda Fleger 

—————–—–———–———–——–———————–————— 

Intencja papieska: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do indy-
widualnego i wspólnotowego rozeznania duchowego. 

Intencja parafialna: O dar nawrócenia i dobrej Spowiedzi św. w okresie 
Wielkiego Postu. 

—————–—–———–———–——–———————–————— 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym 

„Jezus zapowiada Jego przyjście jako „innego Pocieszyciela”, który będąc 
Duchem Prawdy doprowadzi Apostołów i Kościół „do całej prawdy”. Doko-
na się to na mocy szczególnej komunii pomiędzy Nim a Chrystusem: „z mo-
jego weźmie i wam objawi”. Komunia ta ma swoje ostateczne źródło  
w Ojcu: Pochodząc od Ojca, Duch Święty jest posłany od Ojca. Duch Świę-
ty naprzód został posłany jako dar dla Syna, który stał się człowiekiem, aby 
wypełnić zapowiedzi mesjańskie. Po „odejściu” Chrystusa-Syna, według 
tekstu Janowego, Duch Święty „przyjdzie” bezpośrednio w nowej misji, aby 
dopełnić dzieła Syna”. 

„Zachodzi ścisła więź pomiędzy posłaniem Syna a posłaniem Ducha Święte-
go. Nie ma posłania Ducha Świętego (po grzechu pierworodnym) bez  
Krzyża i Zmartwychwstania: „jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie 
do was”. Zachodzi też ścisła spójność pomiędzy posłannictwem Ducha 
Świętego a posłannictwem Syna w dziele Odkupienia. Posłannictwo Syna 
„wyczerpuje się” niejako w Odkupieniu. Posłannictwo Ducha Świętego 
„czerpie” z Odkupienia: „z mojego weźmie i wam objawi”. 

Dziś gościmy dwie siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus, związane  
z misjami. Siostra Esperans, pochodzi z Afryki z Burundi, siostra Ilo-
na, z Polski pracowała w Kamerunie. Podzielą się swoim doświadcze-
niem, podczas każdej Mszy św., na Gorzkich Żalach oraz na spotka-
niu o 15:30 w salce dla wszystkich. Po każdej Mszy św. do puszek 
można złożyć ofiarę na cele misji prowadzonych przez siostry.  
O 17:00 Gorzkie żale. Kolekta na cele parafii. Po Mszy św. o 10:00 

w kościele nauka przed chrzcielna. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 
W środę o 17:00 Msza szkolna, po Mszy Droga Krzyżowa. Od 16:00 
okazja do Spowiedzi św. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

I czwartek miesiąca, o 16:00 Godzina św. 
—————–—–———–———–——–—–———–————— 

I piątek Msze św. o 7:00 i 18:00. O 17:00 nabożeństwo Drogi  
Krzyżowej z modlitwą za zmarłych. Od 8:00 odwiedziny chorych  
z Komunią św. w domach. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

I sobota o 15:00 Msza św. roczków i chrzcielna. O 17:00 Nabożeń-
stwo Maryjne. Od 19:00 w kancelarii dyżur ks. Piotra. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskiej  
panie Janina Porczyk, Kornelia Sierzputowska, Natalia Kostoń oraz  
z ul. Pluderskiej Marta Żołnowska. Bóg zapłać! 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezji i seminarium. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 
Do nabycia Gość Niedzielny. 

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po Mszach św. 
—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każde dobro, modlitwy, wykonane prace, ofiary. 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na wymianę okien w salce  
katechetycznej i malowanie kaplicy pogrzebowej: złożono - 12.027 zł. 
Kolekty: - 19.11. - 3.754 zł.; 11.02. - 3.717 zł. wpłaty indywidualne - 
13 rodzin - 4.550 zł.; Róże - 150 zł. 
—————–—–———–———–——–—–———–————— 
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składa-
my życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

08/2018 


