Porządek Nabożeństw
od 18.03. do 25.03.2018 r.
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 Za ++ z rodziny

Poniedziałek 19.03. Uroczystość św. Józefa
8:00 Za wst. św. Józefa w intencji Bractwa św. Józefa, stolarzy, cieśli
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. przez wst. MBNP o Boże bł. łaski, zdrowie
dla Renaty Czupała z ok. 50 r. urodzin, o potrzebne łaski dla całej rodziny oraz o radość
wieczną dla ++ z rodziny
Wtorek 20.03.
18:00 Za ++ rodziców Józefa i Józefę Kupisz w 3 r. śmierci, Franciszkę i Konstantego Porczyk,
braci Tadeusza i Andrzeja, siostrę Teresę
Środa 21.03.
17:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Szaton, Jana i Annę Krupka, ciocię Marię, braci,
siostry, szwagrów, bratową i pokr.
Czwartek 22.03.
17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + ojca Ryszarda w 2 r. śmierci, ++ z rodziny i pokr.
Piątek 23.03.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za ++ męża Georga w5 r. śmierci, rodziców Albinę i Józefa, Annę i Wilhelma, braci Alfreda
i Wilhelma, szwagrów Reinholda i Józefa, pokr. z obu stron
18:00 Droga Krzyżowa i wypominki
Sobota 24.03.
8:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża i ojca Karola, rodziców Krystynę i Franciszka, teściów
Ignacego i Karolinę oraz pokr.
—————–—–—–—————————–———–——–
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ ojca Edmunda w 2 r. śmierci, matkę Hildegardę
Niedziela 25.03. Niedziela Palmowa
7:00 Różaniec
7:30 Przez wst. MB Różańcowej w int. żyjących i ++ członków Róż Różańcowych (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 O Boże bł. łaski, zdrowie, wytrwałość w powołaniu dla córki Eweliny z ok. urodzin o Boże bł.
i opiekę dla całej rodziny
15:00 Droga krzyżowa na Regolowcu
18:00 Za + męża Henryka Swoboda w 10 r. smierci

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

11(1264) 18.03. – 25.03.2018
Sentencje nie tylko na Wielki Post

- Bóg robi dla mnie to czego ja sam nie umiem
dla siebie zrobić, jeśli tylko Mu pozwalam
- Kara nie przynosi uzdrowienia, uleczyć może
jedynie miłość
- Pewnego dnia, gdy byłem dzieckiem spoglądałem na pobliską górę i jej szczyt. Marzyłem
i pytałem siebie czy ja tam kiedyś wejdę. Z tych
rozmyślań wyrwał mnie głos cioci, zapraszający
do spożycia czekoladowego kremu. Przez wiele
lat życia, goniłem za czekoladowym kremem
i zapomniałem o górskim szczycie. Nie lubimy
słowa „pobłażam sobie”, więc mówimy
„dogadzam sobie”
- W medytacji nie ma miejsca na spór
- Tzw. „porządni ludzie” martwią się o innych.
Martwią się nie tylko o innych ale nawet o dzieła Pana Boga np. Kościół. To swoje martwienie,
troskę wykrzykują przez oskarżycielskie fakty przeciwko ludziom Kościoła. Często powołują się na to jak to miliony ludzi wyżyna się w imię Boga, lub w imię
tego samego Boga nie pomaga innym. Znają się na życiu księży, zakonnic
i wszystkich co w ławkach świątyni siadają. Ale czy ta troska nie jest przypadkiem pożywką dla ludzi zapatrzonych w siebie, szukających pożywki dla własnego Ja. Demaskując grzechy innych czujemy się lepsi od nich wszystkich. Co więcej unikamy przyglądania się własnym niedostatkom. Obłuda, którą tak łatwo
potępiamy u innych, jest złem zakorzenionym w Nas samych. Zakładamy fałszywą maskę moralnej wyższości, uniemożliwiając w ten sposób dostęp Bożej miłości do Nas samych
- Prawdziwa ambicja to pragnienie pożytecznego życia i pokornej wędrówki
w promieniach łaski Bożej
- Można mieć kaca uczuciowego. Jest on rezultatem zbierających się w nadmiarze negatywnych emocji, strachu i zazdrości
- Kiedy zwycięstwa przychodzą bez wysiłku, można zacząć przegrywać
- Dobry doradca nigdy nie będzie myślał w pełni za Nas. Wie bowiem, że każdą
decyzję ostatecznie musimy podjąć sami
- Wiele sprawdzonych i wielkich idei charakteryzuje się prostotą
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- 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 udziału 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. Proponowane są dwie
trasy: z Zawadzkiego do Jemielnicy oraz Zawadzkie - Zawadzkie (41
km.). Wybieramy się na trasę, którą szliśmy w ubiegłym roku, czyli do
Jemielnicy. Zapisy indywidualnie, na stronie EDK Zawadzkie, trasa św.
Józef
- Planowana jest zbiórka złomu w dniu 14 kwietnia. Prośba o pozostawienie złomu u siebie, nie oddawanie i podanie informacji, ustnie lub na
kartce z nazwiskiem i adresem
- W niedzielę 22.04. mały kiermasz książek i płyt religijnych
- Sakrament Bierzmowania - poniedziałek 28 maja w par. Żędowice
- Wyjazd - Pielgrzymka w Góry Świętokrzyskie, na Święty Krzyż
w sobotę 26 maja. Koszt 50 zł. Zapisy w zakrystii, podajemy imię,
nazwisko, adres nr. pesel oraz wpłacamy 50 zł
- Wyjazd młodych w Tatry w dniach 02 - 07 lipca, gdyby chciały jechać
osoby starsze lub rodziny to szczegóły u ks. Piotra
————————–—–———–———–——–—–———–———
O Duchu Świętym
„Zjednoczenie Chrystusa z Duchem Świętym, którego jest On w pełni
świadom, wyrażę się w „rozradowaniu” i w ten sposób jego ukryte Źródło staje się poniekąd „odczuwalne”. Jest to szczególne objawienie
i wyniesienie właściwe Synowi Człowieczemu, Chrystusowi - Mesjaszowi, którego człowieczeństwo przynależy do Osoby Syna Bożego, pozostającego w istotowej jedności Bóstwa z Duchem Świętym”.
„Przekonywanie o grzechu i sprawiedliwości ma na celu zbawienie świata, zbawienie ludzi. Właśnie to zdaje się uwydatniać stwierdzenie, że
„sąd” odnosi się tylko do „władcy tego świata”, czyli do szatana - do
tego, który od początku wykorzystuje dzieło stworzenia przeciw zbawieniu, przeciw przymierzu i zjednoczeniu człowieka z Bogiem; jest on też
„już osądzony” od początku. Jeżeli Duch Pocieszyciel ma o tym właśnie
„sądzie” przekonywać świat, to w tym celu, ażeby kontynuować w nim
Chrystusowe dzieło zbawienia”.

Dziś kolekta na cele remontowe naszej parafii. Gorzkie Żale i kazanie Pasyjne
o 17:00. Gościem dzisiaj jest ks. prałat Andrzej Ziółkowski.
—————–—–————–———–———–——–—–———–—————
W poniedziałek Uroczystość św. Józefa. Msze św. o 8:00 i 18:00.
—————–—–————–———–———–——–—–———–—————
W środę o 17:00 Msza szkolna, po Droga Krzyżowa.
—————–—–————–———–———–——–—–———–—————
W czwartek dzień modlitwy za ŚDM. Prosimy o odmówienie w domach 10 Różańca świętego.
—————–—–————–———–———–——–—–———–—————
W piątek Msza św. o 17:00. O 18:00 Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta.
—————–—–————–———–———–——–—–———–—————
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. Od 9:00 zapraszamy kandydatów do
Bierzmowania (wszystkie klasy) do grabienia i porządków na placu kościelnym.
—————–—–————–———–———–——–—–———–—————
Niedziela Palmowa. Kolekta na cele naszej parafii. Podczas każdej Mszy św.
poświęcenie palm. Przed Mszą o 10:00 procesja od figury MB Fatimskiej.
O 15:00 Droga Krzyżowa na Regolowcu. Po Mszy o 10:00 nauka przed
chrzcielna. 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 naszego parafialnego Caritas. Caritas prosi chętnych o upieczenie ciastek na kiermasz. Ciastka
można przynosić w czwartek przed Mszą wieczorną do salki, od 17:30 do 18:00.
—————–—–————–———–———–——–—–———–—————
Bóg zapłać za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace. Ofiara
złożona na kwiaty do Bożego Grobu to 4.570 zł. Zostało wymienionych
10 okien w salce katechetycznej, koszt wymiany 18.000 zł.
—————–—–————–———–———–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Pluderskiej: Renata Spałek,
Urszula Czupała, Magdalena Czupała, Maria Kampa. Bóg zapłać!
—————–—–————–———–———–——–—–———–—————
Do nabycia Gość Niedzielny, na stronach www.Gosc.pl opole oraz wiara.pl
można przeczytać i zobaczyć zdjęcia z życia naszej parafii. W wydaniu papierowym w dodatku opolskim jest do przeczytania, artykuł o naszej parafii.
—————–—–————–———–———–——–—–———–—————
Sakrament Pokuty przed Świętami będzie w Wielki Wtorek, ale zachęcamy do
korzystania z spowiedzi już w nadchodzącym tygodniu. Okazja przed każdą
Mszą św. oraz szczególnie dla dzieci w sobotę od 9:00 do 10:00.
—————–—–————–———–———–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
—————–—–————–———–———–——–—–———–—————
Wieczorne Msze św. w ciągu tygodnia o godzinie 18:00.

