Porządek Nabożeństw

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna

od 03.03. do 10.03.2019 r.
Niedziela 03.03. VIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + Jana Bock w miesiąc po śmierci (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną dla rodziców z obu stron, brata, krewnych, przyjaciół, dobrodziejów i sąsiadów
11:00 17:00 Adoracja
17:00 Za + Małgorzatę Rentchen w miesiąc po śmierci

Poniedziałek 04.03.
9:00 Za ++ męża i ojca Wiktora, rodziców, braci, siostry, szwagrów i pokr.
18:00 Za + Jerzego Potyka - zam. od sąsiadów
Wtorek 05.03.
9:00 Za + Martina Piekatz
18:00 Za ++ męża i ojca Ernesta, matkę Gertrudę, dziadków z obu stron, brata Ernesta, bratanka Jana i pokr.
Środa 06.03. Popielec
8:00 Za ++ męża i ojca Waldemara w 20 r. śmierci, ojca Eryka, teścia Ewalda, dziadków Mariana i Józefa
16:00 Za + Krystynę
18:00 1. Za + matkę Gertrudę w miesiąc po śmierci
2. Za ++ męża i ojca Piotra w 19 r. śmierci, rodziców Franciszka i Józefę, siostry Janinę i Halinę
Czwartek 07.03.
7:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
8:00 Za ++ rodziców Annę i Józefa, Stanisławę i Stanisława, siostrę Hildegardę, Reginę, Stefanię, Annę, szwagrów Roberta, Karola, Józefa, Zygmunta, Mariana oraz pokr.
18:00 1. Za + Władysława Bąk w miesiąc po śmierci
2. Za + Jana Czok w miesiąc po śmierci
Piątek 08.03.
7:30 Różaniec za młodych
8:00 Za + Ruth Janta - zmarła w Niemczech
18:00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. opiekę łaski i zdrowie dla Gertrudy z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie rodzinach dzieci
2. Za ++ ojca Grzegorza Jonek, wujka Józefa, Jana Jonek, siostrę, siostrzenicę i pokr.
Sobota 09.03.
8:00 1. Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża i ojca Karola, rodziców Krystynę i Franciszka, teściów Karolinę
i Ignacego oraz pokr.
2. W int. chorych i starszych naszych parafian
————–———–——–—–———–—————
17:00 Adoracja Najśw. Sakramentu
18:00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. NSM o Boże bł. opiekę łaski i zdrowie dla Łucji
z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie rodzinach córki i synowej
2. Za ++ rodziców Urszulę i Jerzego, ++ z rodziny

Niedziela 10.03. I Postu
7:00 Różaniec
7:30 Za + Janinę Wacławczyk - zam. od sąsiadów (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 1. Za + Benedykt Front w miesiąc po śmierci
2. Za ++ Lucjan Krupka w r. śmierci, jego ojca Otto, Walentego Prokopczyk, ++ pokr.
16:00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne
17:00 Za ++ rodziców Łucję i Teodora, brata Piotra

www.parafia-kolonowskie.pl

09(1314) 03.02. – 10.03. 2019 r.
Plan Rekolekcji 06 – 10 marzec
Środa
8:00 Msza św. Nauka, obrzęd posypania popiołem
16:00 Msza św. Nauka, obrzęd posypania popiołem - szkoła podstawowa
przedszkole
18:00 Msza św. Nauka, obrzęd posypania
po Nauka dla młodzieży gimnazjum i starszej
Czwartek
8:00 Msza św. Nauka
16:00 Nauka, Nabożeństwo pokutne, Spowiedź - szkoła podstawowa,
gimnazjum
18:00 Msza św. Nauka
po Nauka dla małżeństw
Piątek
8:00
16:00
17:15
18:00

Msza św. Nauka
Nauka, Droga krzyżowa - szkoła podstawowa, gimnazjum
Droga Krzyżowa
Msza św. Nauka
po Nauka dla rodziców

Sobota
8:00 Msza św. Nauka dla starszych i chorych
po odwiedziny chorych w domach
16:00 Spotkanie dla Ministrantów i Marianek
17:00 Adoracja Najśw. Sakramentu i Sakrament pokuty
18:00 Msza św. Nauka
19:00 Spotkanie związane z tematem egzorcyzmów - odpowiedzi na przyniesione pytania
Niedziela

7:30 ;10:00; 17:00 Msze św. Nauka
16:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali, Kazanie pasyjne

kolekta na potrzeby rekolekcjonisty

Sakrament pokuty: pół godziny przed Nabożeństwami, w sobotę od 17:00 – 18:00
Przewodnikiem rekolekcyjnym jest ks. Janusz Czenczek, kapłan diecezji gliwickiej, koordynator
egzorcystów w Polsce

Zapraszamy i prosimy o modlitwę w intencji Ćwiczeń Rekolekcyjnych
Bądźmy twarzą Rekolekcji, czyli zapraszajmy w swoim środowisku do udziału

09/2019

Młodzi
Grupa młodych „Z nadzieją do Panamy” pragnie dalej działać. Słowa papieża z Panamy
młodzi pragną wdrożyć w życie i tak: „Marzenia” to wyjazd na ŚDM do Portugalii.
„Twarz” to spotkania, imprezy, wspólne wyjazdy, festyny, zbiórka funduszy. „Modlitwa”
to czuwania, Msze św. Nabożeństwa, pielgrzymki.
Panama mobilizuje do działania. Angażujemy się dziś, tu i teraz. Ale celem Portugalia.
Zapraszamy wszystkich do naszej grupy. Młodych i starszych. Nie ma żadnych ograniczeń. Zapraszamy na spotkania! Ogłaszamy konkurs na nową nazwę dla naszej grupy.
Nazwa „Z nadzieją do Panamy” zrobiła dużo rabanu, zapadła w sercach i umysłach wielu
ludzi. Teraz pragniemy dalej działać z nowymi pomysłami i pod nową nazwą. Prosimy o
napisanie nazwy dla naszej grupy, która zawierałaby słowo Portugalia. Autorzy trzech
najlepszych nazw zostaną zaproszeni do Mc donalda. Z tych trzech zostanie wybrana jedna nazwa. Propozycje można wrzucić do skrzynki na listy na plebanii lub napisać na adres
parafia.kolonowskie@wp.pl (do środy 13 marca).
Najbliższe plany grupy młodych na razie bez nazwy:
− Adoracja w niedzielę 03.03.
− Spotkanie grupy w piątek 29.03.
− Wyjazd kandydatów do Bierzmowania na Górę św. Anny „Spotkanie Ładowarka”
15-17.03. (zapisy indywidualnie na stronie botafe.pl, po zapisie proszę zgłosić się
do ks. Piotra. Wyjazd jest dofinansowany ze środków grupy młodych).
− Wyjazd młodych z Panamy do Głębinowa „Spotkanie wspomnień” 05-07.04.
− Kiermasz po Mszach św. „Spotkanie przy świecach” 07.04.
− Spotkanie młodych w Opolu 13.04.
− Kiermasz po Mszach św. „Spotkanie przy Kremówkach” 12.05.
− Czuwanie Fatimskie „Spotkanie parafian w ogrodach” 13.05.
− Wyjazd do Zakopanego z s. Jurandą „Spotkanie małych i dużych” 22-25.06.
− Odpust „Spotkanie na kiermaszu kaci-waci” 30.06.
− Wyjazd w Tatry „Spotkanie na szczytach” 19-28.07. (chętni do 15 marca proszeni
są o zgłoszenie się u ks. Piotra)
Terminy życia parafii:
− środa 13.03. spotkanie „Z Michałem łatwiej”
− piątek 22.03. „Droga 4+3=14 km.”
− sobota 23.03. Turniej ministrantów w piłce nożnej w Strzelcach Op.
− niedziela 24.03. kolekta na cele wymiany ogrzewania (opał)
− niedziela 31.03. nauka przed chrztem
− piątek 05.04. Spotkanie PRD
− sobota 06.04. Msza św. roczków i chrztu. Dyżur ks. Piotra
− środa 10.04. Spotkanie „Z Michałem łatwiej”
− piątek 12.04. Droga krzyżowa ulicami parafii
− niedziela palmowa 14.04. kiermasz Caritas, Droga krzyżowa na Regolowcu
− wtorek 16.04. Dzień Spowiedzi św.
− środa 24.04. Procesja św. Marka
Sentencja: Immanuel Kant - Wieczny pokój wymaga radykalnej i niezbędnej przemiany
ludzkich relacji

Dzisiaj Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00. Kolekta na cele diecezji i seminarium. Adoracja
Dzisiaj
Pielgrzymka
mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd roweprzed
Wielkim
Postem. Plan:
rzystów
o
6:30.
Powitanie
16:00. Nie będzie Nabożeństwa. Po Mszy św. o 10:00
11:00 - 12:00 Indywidualna, wok.
ciszy
nauka
przed
chrzcielna.
Kolekta
na zakup opału na zimę.
12:00 - 12:45 Żywy Różaniec, Bractwo św. Józefa, Rodzina Szkaplerza
—————–—–———–———–——–—–———–—————
13:00 - 13:45 Chorzy na ciele i na duszy, samotni, przeżywający trudności i kryzysy, opie
W miesiącukujący
lipcu nie
czynna
Kancelaria. Dlatego jeśli ktoś ma sprasię zawsze
chorymibędzie
(prowadzi
ks. Piotr)
wę,
którą
można
załatwić
w
nadchodzącym
tygodniu
to zapraszam, po każdej Mszy
14:00 - 14:45 Dzieci (prowadzi s. Juranda)
św.
oraz
szczególnie
w
czwartek
w
następujących
godzinach.
7:30 - 8:30; 17:00 15:00 - 15:45 Małżeństwa i narzeczeni (prowadzi s. Macieja)
18:00;
18:30
19:00.
Zapraszam
wszystkich,
którzy
chcą
zamówić
Intencje Mszalne
16:00 - 17:00 Młodzież gimnazjalna i starsza (prowadzi ks. Piotr)
od lipca
do
grudnia.
17:00 Błogosławieństwo i Msza św.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
—————–—–—–———–———————–———–——–—–———–—————
W
piątek
Uroczystość
Apostołów
Plan Adoracji w poniedziałek
i wtorek św. Piotra i Pawła. Msze św. o 8:00 i 18:00. Kolekta
to
tzw.
Świętopietrze.
10:00 Indywidualna
—————–—–———–———–——–—–———–—————
11:00 ks. Czerwionki,
Topolowa, Długa
W Krzywa,
sobotę Nabożeństwo
Maryjne
o 17:30.
12:00
Prosta, Kolejowa,
Fabryczna,
Szkolna, Nowa
—————–—–———–———–——–—–———–—————
13:00 Kościuszki,
Haraszowskie
W Opolska,
przyszłą Leśna,
niedzielę
kolekta na potrzeby diecezji seminarium.
14:00
Pluderska
—————–—–———–———–——–—–———–—————
15:00 Bendawice
DoStare
sprzątania
kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Elżbieta Bereziuk,
16:00
i Nowe Osiedla
Sylwia
Trzasko, Joanna Grabowska, Joanna Leszczyk. Bóg zapłać!
17:00
Indywidualna
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Msze św. o godz.
9:00 i 18:00
Do nabycia
Gość
Niedzielny oraz
książeczki
Niedzieli
Bożym,
Kancelaria
czynna
w poniedziałek
i wtorek:
8:30 - o9:00
i 17:00i-Miłosierdziu
17:45.
świeczki
—————–—–—–———–———————–———–——–—–———–—————
————————–—–———–———–——–—–———–——
W przyszłą niedzielę
Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
o 16:00.
ks.złożoną
rekolekcjonisty.
Bóg Kolekta
zapłać: na
za cele
każdą
ofiarę, modlitwy, wykonane prace
—————–—–—–———–———————–———–——–—–———–—————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Do Wszystkim
sprzątania kościoła
i salek
prosimy panie bieżącego
z ul. Długiej
Faustyna
Dudarewicz,
Jadwiga
Jubilatom
oraz Solenizantom
tygodnia
składamy
życzenia
błoGrobarek,
Jadwiga Oblong,
Dudarewicz.
Bóg zapłać!
gosławieństwa
Bożego Sabina
i zdrowia.
Szczęść Boże.
—————–—–—–———–———————–———–——–—–———–—————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Do nabycia:
Gość
Niedzielny, książeczki
Droga
do niebazam. Kolonowskie
Zapowiedzi
przedślubne:
3. Katarzyna
Grobarek
—————–—–—–———–———————–———–——–—–———–—————
i Krzysztof Banach zam. Gogolin.
Bóg zapłać: za
każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Spotkanie Róż różańco—————–—–———–———–——–—–———–—————
wych.
* Pielgrzymka dzieci do babci Anny, 1 lipca. Msza św. o godz. 10:00.
—————–—–—–———–———————–———–——–—–———–—————
* Centrum Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza licealistów i studentów na wakacyjne
++ Odbył się pogrzeb śp. Lech Walotek l. 79. Wieczny odpoczynek…++
spotkanie o nazwie Ławka Festiwal. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 4-8 lipca w
—————–—–—–———–———————–———–——–—–———–—————
Opolu-Winowie. Spotkanie będzie miało charakter festiwalu, noclegi przewidziane są
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosław namiotach.
wieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże!
—————–—–———–———–——–—–———–—————
—————–—–—–———–———————–———–——–—–———–—————
W
lipcu
sierpniu
Róże
Różańcowe
przewodniczą
Modlitwie Różańcowej:
W lutym stronę iwww.
naszej
parafii
odwiedzono
3.830 razy-dziękujemy!
Zapraszamy do
01.07.
Róża
8
p.
Gizela
Zajonc
zapoznania się z aktualnymi wydarzeniami, ogłoszeniami, intencjami Mszy św. info o udzieRóża 9 p.oraz
Maria
Kruk parafialnych. Zapraszamy do galerii zdjęć oraz zakładki
laniu08.07.
sakramentów,
o grupach
Portugalia
(dawniej
Panama
2019).
15.07. 2022
Róża10
p. Brygida
Lepka
—————–—–—–———–———————–———–——–—–———–—————
22.07. Róża11 p. Krystyna Swoboda
Wieczorne
Msze 12
św.p.wManfred
tygodniuUllmann
będą o 18:00. W niedzielę o 17:00
29.07. Róża
Droga krzyżowa w piątki o 17:15 (kartki na wypominki z tyłu kościoła, modlitwa za zmarłych
od następnej Drogi krzyżowej). Gorzkie żale w niedzielę o 16:00
Nabożeństwa Różańcowe o godzinie 17:30.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

W środę o 17:00 Msz a św. Sz kolna, po Mszy św. Różaniec.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę gościmy księdza oraz alumnów WSD w Opolu. Modlimy się o nowe powołania. Kolekta na cele WSD. Po Mszy św. O 10:00 nauka przed chrzcielna. O 17:15 Różaniec.
—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Inte ncje Msz alne na 2019 rok można zapisywać: w cz wartek w godzinach 8:00 - 9:00; 16:00 - 17:00 oraz po Mszy wieczornej.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Okazja do Spowie dzi św. pół godziny przed Różańcem oraz w sobotę od 9:00 do 10:00 (szczególnie dla dzieci i młodzieży) oraz od 17:00 do 18:00.
Do sprz ątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Bóg zapłać!

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

Do nabycia: Gość Niedzielny

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Ofiara na Fundację Dzieło Nowego T ysiąclecia wyniosła 1.256 zł.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

Od piątku do niedzieli spotkanie młodych na Górze św. Anny Ławka Go! Szczegóły u ks. Piotra. Zachęcam bardzo do wyjazdu.

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosła wieństwa Boże go i zdrowia. Szczę ść Boże!

