
Porządek Nabożeństw 

od 11.03. do 18.03.2018 r. 

 

Niedziela 11.03. IV Wielkiego Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ rodziców Martę i Piotra z ok. urodzin, ich rodzeństwo, rodziców Annę i Andrze-
ja, brata Ernesta, szwagra, dziadków, ciocie, ++ z całego pokr. i dusze w czyśćcu  
(j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ rodziców Piotra i Paulinę Machnik, męża i ojca Leonarda, jego rodziców Stani-
sława i Teodozję, dziadków z obu stron, szwagra Józefa Rossa i pokr. 

17:00 Gorzkie żale i kazanie Pasyjne 

18:00 O radość wieczną dla ++ Łucji, Teodora, Piotra 

 

Poniedziałek 12.03. 

  7:00 Za ++ męża Jerzego, syna Marcina z ok. urodzin, teściów, rodziców, siostrę Irenę  
i pokr. 

 

Wtorek 13.03. 

17:00 Za ++ męża i ojca Wilhelma Luczyk w r. śmierci 

 

Środa 14.03. 

17:00 Za + Kazimierza Czempała - zam. od sąsiadów 

 

Czwartek 15.03. 

16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za + Helgę Śmieszkoł - zam. od sąsiadów 

 

Piątek 16.03. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Droga Krzyżowa i wypominki 

18:00 Za ++ rodziców Annę i Ottona, braci Gerharda, Franciszka, bratowe Janinę, Alicję, 
bratanka Ireneusza, szwagrów Leona, Norberta córkę Mariolę i pokr. 

 

Sobota 17.03. 

  8:00 Za ++ matkę Gertrudę Obst w 2 r. śmierci, ojca Jana, ++ z rodzin Szydłowski, Obst 

—————–———————————–———–——– 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + Kazimierza Czempała - zam. od rodziny z Jasła 

 

Niedziela 18.03. V Wielkiego Postu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Do Bożej Op. przez wst. NSNMP z prośbą o łaski, zdrowie na duszy i na ciele, siły  
w niesieniu krzyża na każdy dzień dla koleżanki z ok urodzin (j. niemiecki) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ Joannę Drzymała, rodziców Jerzego i Franciszka Spira, teściów Martę i Izydora, 
siostry Jadwigę i Marię Czorniczek, szwagra Joachima, matkę Różę i pokr 

17:00 Gorzkie żale i kazanie Pasyjne 

18:00 …………………………  

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 

10(1263) 11.03. – 18.03.2018 

 

Gość Niedzielny 

Na stronach www.Gosc.pl opole oraz wiara.pl można prze-
czytać i zobaczyć zdjęcia z życia naszej parafii. 

W wydaniu papierowym w dodatku opolskim są do prze-
czytania, artykuły dotyczące naszej parafii. 

 

Niedziela Radości 

Z jednej strony towarzyszy nam wesołkowatość współcze-

snego świata, z drugiej strony - odczuwamy obowiązek 

świadczenia o innej radości. W wielu zakątkach świata 

trudno jest ludziom rozpocząć dzień bez połknięcia najróż-

niejszych środków farmakologicznych. Ich uśmiech oku-

piony jest wysoką ceną leków antydepresyjnych albo zwy-

kłych używek. Z drugiej strony spotykamy także innych ludzi. W ich oczach wyraź-

na jest tajemnicza iskra. Niektórzy są zdolni do uśmiechu bez pomocy środków odu-

rzających. Przeżywając „niedzielę radości” u progu Męki Pańskiej dotykamy praw-

dziwej tajemnicy. Nic z chrześcijaństwa nie przemienia rzeczywistości, tak jak  

życiodajna nadzieja. Ona nadaje sens wszystkiemu, włącznie z cierpieniem i prze-

mijaniem. Nadzieja ta ma wielką siłę przekonywania, bo w Chrystusie może się 

spełnić. Jednak dojrzały chrześcijanin nie może się ograniczyć jedynie do biernego 

oczekiwania. Okres paschalny jest czasem przemiany. Jak Żydzi opuścili swe domo-

stwa w ziemi obiecanej, by osiągnąć szczęście i wolność, tak każdy z nas stoi przed 

tym samym wyzwaniem. Chrystus pokazał drogę, wychodząc ze śmierci do życia. 

Podobnie my opuszczamy grób grzechów i złych przyzwyczajeń, by osiągnąć nową 

wolność. Dzięki niej jesteśmy obdarzeni niezbywalną godnością. Ona także zobo-

wiązuje nas do szacunku wobec siebie i innych. Radość, jaką przeżywamy po chrze-

ścijańsku, nie jest podobna do wesołkowatości świata. Czasami towarzyszy jej smu-

tek. Cierpiętnictwem byłoby przeżywać radość z powodu smutku. Chrześcijanie 

przeżywają ją mimo smutku. 

 
Sentencja: św. Jan Maria Vianney - Tak jak dobry żołnierz nie boi się walki, tak 
samo dobry chrześcijanin nie powinien bać się pokusy. Wszyscy żołnierze są  
odważni w koszarach, na polu bitwy widać różnice pomiędzy odważnymi a tchórzli-
wymi. 



- Młodzież: w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Młodzieży  
i spotkaniem organizowanym przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży  
w sobotę przed Niedzielą Palmową, biskup Andrzej Czaja zaprasza na  
spotkanie, które odbędzie się w auli seminaryjnej w Opolu 24 marca  
w godzinach od 10:00 do 21:30. Tematem są słowa: „Nie bój się”. Do udzia-
łu w spotkaniu zaproszeni są studenci, młodzież licealna, uczniowie  
z 3 klasy gimnazjum. Szczegóły i zapisy u ks. Piotra. 

- Rekolekcje dla osób uzależnionych i współuzależnionych Winów, 
22,23,24.03. o godz. 18:00 

- W piątek 23.03. Ekstremalna Droga Krzyżowa. Są proponowane dwie 
trasy: z Zawadzkiego do Jemielnicy oraz Zawadzkie - Zawadzkie(41 km.). 
Ja (ks. Piotr), wybieram się na trasę, którą szliśmy w ubiegłym roku, czyli do 
Jemielnicy. Zapisy, każdy indywidualnie, na stronie EDK Zawadzkie, trasa 
św. Józef 

- Jest planowana zbiórka złomu w dniu 14 kwietnia. Dlatego prośba  
o pozostawienie złomu u siebie, nie oddawanie i podanie informacji, ustnie 
lub na kartce z nazwiskiem i adresem 

- W Niedzielę Palmową tradycyjny kiermasz naszego Caritas (do zakupie-
nia m.in. ciastka, palmy, paschały i świece wielkanocne) 

- W niedzielę 22.04. mały kiermasz książek i płyt religijnych 

- Sakrament Bierzmowania będzie udzielany w poniedziałek 28 maja w par. 
Żędowice 

—————–—–———–———–————–——–—–———–——— 

Kto to sprawił ? - ks. Jan Twardowski 
Kiedy uczniowie, już po zmartwychwstaniu, dobili do brzegu jeziora, nie 
rozpoznali Jezusa. Chociaż jednak Go nie rozpoznali, wiedzieli, że to jest 
On. Możemy dziwić się i nie rozumieć, czyż jednak nie znamy tego z wła-
snego doświadczenia? Małżonkowie nie zawsze są świadomi, że Jezus spra-
wił ich poznanie się, zakochanie, że on sam był na ślubie, chociaż nikt Go 
nie wiedział i nie wyszedł na żadnej fotografii, ani małej, ani dużej. Zako-
chani przeważnie myślą o sobie. Jezus może im się wydawać daleki, choć  
o Nim pamiętają. Chyba częściej zakochany - nawet pobożny - rzuca się do 
rzeki wpław, by zobaczyć na brzegu ukochaną, a nie Jezusa. W ciągu wielu 
lat małżeństwa można widzieć siebie, bliższych i dalszych ludzi, wielkie 
wydarzenia, ale można nie rozpoznawać Jezusa. Po latach, kiedy mężczyź-
nie albo głowa zaczyna się srebrzyć, albo włosy wychodzą po cichu, przy-
chodzi świadomość, kto to wszystko sprawił. Niektórzy robią czasem obra-
żone miny, kiedy w kościele widzą tyle starszych osób. Zapominają o tym, 
że dopiero z biegiem lat przychodzi świadomość: to Bóg jest najważniejszy. 
Mówimy, że miłość bierze nam ręce i składa na krzyżu, to znaczy, że  
poprzez krzyż i radości małżeństwa, macierzyństwo, ojcostwo zbliżamy się 
do Boga. 

Dziś kolekta na kwiaty do Bożego Grobu i dekorację świątyni na cały rok. 
Gorzkie Żale i kazanie Pasyjne o 17:00. 

—————–—–—————————–——–—–———–————— 

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

—————–—–—————————–——–—–———–————— 

W czwartek o 19:00 spotkanie katechetów dekanatu Zawadzkie. 

—————–—–—————————–——–—–———–————— 

W piątek o 18:45 w salce spotkanie kandydatów do Bierzmowania (klasy  
6 i 7 oraz 2 gimnazjum). 

—————–—–—————————–——–—–———–————— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

—————–—–—————————–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele remontowe naszej parafii. 

—————–—–—————————–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Pluderskiej: Dorota  
Bereziuk, Anna Bereziuk, Gerarda Klisz, Janina Ochman. Bóg zapłać! 

—————–—–—————————–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny. 

—————–—–—————————–——–—–———–————— 

Bóg zapłać: za każde dobro, modlitwy, wykonane prace, ofiary. Za składane 
ofiary w zakrystii i kancelarii, na cele remontowe parafii (okna w salce zosta-
ły wymienione, malowanie kaplicy na cmentarzu w najbliższym czasie). Za 
składane ofiary cmentarne (nowe pomniki, rezerwacja grobu), dziękuję tym 
bardziej, że bardzo wzrosły opłaty za wywóz śmieci z cmentarza. 

—————–—–—————————–——–—–———–————— 

Caritas parafialny uprzejmie prosi chętnych do upieczenia ciastek. Wypieki 
prosimy przynieść do salki w czwartek 22.03. od godz. 16:30 do 16:55. 

—————–—–—————————–——–—–———–————— 

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

—————–—–—————————–——–—–———–————— 

Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu zaprasza do wspólnego przeżycia 
Misterium Męki Pańskiej poświęconego tematyce Eucharystii. Będzie to  
wydarzenie muzyczno-teatralne, w którym widzowie będą mogli zobaczyć to, 
co „niewidzialne”. Termin środa 21.03. godz. 18:30. Bezpłatne wejściówki do 
pobrania w Opolu na wydziale teologicznym. 

—————–—–—————————–——–—–———–————— 

W dniach 10 - 11.06. odbędzie się spotkanie absolwentów roczniki 1950 –
1960 (inne również). Informacje: p. Leon Krupka 774611539, p. Krystyna 
Rokita 4611535 

10/2018 


