Porządek Nabożeństw
od 31.03. do 07.04.2019 r.
Niedziela 31.03. IV Postu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ ojca Pawła Kandora z ok. urodzin, matkę Elżbietę, rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga,
siostrę Elżbietę, szwagra Rajmunda, dziadków Kandora, Krupka, Drzyzga, Zyzik (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ ojca Edmunda Mocny w 3 r. śmierci, matkę Hildegardę
16:00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne
17:00 Za ++ matkę Annę Konieczny z ok. urodzin, ojca Józefa, teściów Hildegardę i Józefa, wujków
Franciszka, Pawła, dziadków i pokr.
Poniedziałek 01.04.
7:00 Za ++ rodziców Marię i Józefa, siostry Helenę i Teresę, teściów Franciszka i Franciszkę,
7 szwagrów, siostrzeńca Krzysztofa

Wtorek 02.04.
18:00 Za ++ matkę Marię Czupała w r. urodzin, zaginionego ojca Karola, żonę Hildegardę, brata
Pawła, Marię i Teodora Czok i pokr.
Środa 03.04.
17:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za wszystkie łaski, pomyślne leczenie z prośbą o dalszą
opiekę, błogosławieństwo, dobre wyniki badań, siły ducha w walce z chorobą oraz o Boże bł.
i zdrowie dla męża i dzieci z rodzinami. Droga krzyżowa.
I Czwartek 04.04.
17:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + Ingeburgę Muc w miesiąc po śmierci
I Piątek 05.04.
7:00 Za ++ męża Herberta, rodziców Jana i Annę, kuzyna Gintra, dziadków Jana i Marię, Ignacego
i Zofię oraz pokr. (j. niemiecki)
16:45 Różaniec za młodych
17:15 Droga krzyżowa
18:00 Za + Jana Bock - zam. od sąsiadów
I Sobota 06.04.
8:00 Za + ks. Krystiana w r. śmierci, + jego ojca
15:00 chrzest Oliwia Jarominek
————–———–——–—–———–—————
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + Beatę Piontek - zam. od koleżanek
Niedziela 07.04. V Postu
7:00 Różaniec
7:30 O radość życia wiecznego dla ++ ojca Franciszka w r. urodzin, matkę Różę, rodziców Urszulę
i Jerzego, ks. Jerzego i pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + Małgorzatę Rentchen, + Ingeburgę Muc - zam. od Róż Różańcowych
16:00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne
17:00 Za + Klaudię Lempa - zam. od sąsiadów

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

13(1318) 31.03. – 07.04. 2019 r.
e-mail
Napisałem komuś ze znajomych w e-mailu, iż dziś mam
w parafii chrzest i pogrzeb czyli całe życie człowieka,
życie każdego z Nas. Na te dwa najważniejsze wydarzenia
wpływu nie mamy. Ale na to czym i kim zapełniamy każdą chwilę między tymi wydarzeniami zależy już od nas.
Jeszcze parę myśli moich napisałem…
I otrzymałem taką mailową odpowiedź:
Ja sprzątałam dzisiaj z mamą strych, tam to dopiero zawiera się całe życie człowieka i to co po nim zostanie, miłe
wspomnienia, ale też tony śmieci. Musimy zacząć żyć bardziej świadomie, bo utoniemy w tych śmieciach. Nawet jak jestem na tym poście
Daniela, to produkuję śmieci, bo niektóre warzywa są opakowane w folię. Pora to
zmienić od dziś ograniczam moją prywatną produkcję śmieci. Ten dzisiejszy pobyt
na strychu dał mi dużo do myślenia, kupuję tyle niepotrzebnych rzeczy...
Kolejna refleksja na temat strychu, to strych jako ludzkie serce. Na strych nie wpuszcza się obcych, zalegają na nim stare rzeczy, z którymi wiążą się dobre i złe wspomnienia, wrzucamy je jak kończymy jakiś rozdział w życiu, na co dzień nie pamiętamy o strychu, zapominamy co się na nim znajduje, staramy się upchnąć na nim, jak
najwięcej rzeczy. A jak przychodzi czas na porządki, to nie potrafimy na niego
wejść, bo poszczególne rzeczy, które na nim zgromadziliśmy taranują nam drogę.
Zaczynając sprzątać odkrywamy wiele wspomnień na nowo i rozstrzygamy czy
chcemy je nadal gromadzić, czy je wrzucamy, bo są ciężarem...Takie wielkopostne
porządki strychu, a przy okazji serca.
Dziękuję za piękną myśl o „strychu”.
Mój post ? Moja modlitwa ? Moja jałmużna ? Mój udział w Gorzkich żalach i Drodze krzyżowej ? Bóg zapłać za ofiary składane w skarbonce w wejściu kościoła „z Michałem łatwiej” (rezygnuję z czegoś, zysk z tej rezygnacji mogę złożyć do skarbonki, te ofiary przeznaczymy dla młodych osób z naszej parafii, które mogą potrzebować wsparcia w leczeniu). Do Wielkanocy pozostało: 22 dni, 528 godzin, 31.680
minut. W 2020 roku w naszej parafii nie będzie Rekolekcji, natomiast od 24 do 31
Maja planowane są Misje Parafialne.

Sentencja: J. W. Goethe - Wiele tracimy wskutek tego, że przedwcześnie uznajemy
coś lub kogoś za stracone.

13/2019

Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynkach i świątyni:
stan na 26 marca 2019 r.:
− zadeklarowana kwota - 277.820 zł
− wpłacona kwota - 71.470 zł (166 rodzin- większość wpłaca ratami)
− dwie kolekty - 9.930 zł.
− razem– 81.400 zł. Dziękujemy! Bóg zapłać!
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Naszą parafialną stronę www. w marcu odwiedzono 4.500 razy. Dziękujemy!
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!

W kwietniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
07.04. Róża 3 p. Katarzyna Budnik
14.04. Róża 4 p. Irena Czupała
21.04. Róża 5 p. Elfryda Fleger
22.04. Róża 6 p. Maria Baron
28.04. Róża 7 p. Hildegarda Klabisch
Jak słyszeliśmy, powstaje w diecezji Maryjna Wspólnota Opiekunek Dziecięctwa Bożego. Z tyłu na stoliku są deklaracje kandydatki. Zachęcamy panie do przystąpienia i podjęcia tego zadania. Deklarację należy zabrać do domu, wypełnić
i oddać osobiście ks. Piotrowi w kancelarii lub zakrystii do Świąt Wielkanocnych.
Prośba aby deklaracja zabierały tylko panie, które mają zamiar wstąpić do Wspólnoty i mają powyzej18 lat.
Planowane Modlitewne Drogi w miesiącu kwietniu:
 2.04. - Ekstremalna Droga Krzyżowa - Rozpoczęcie Mszą św. o godzinie 21.00
w kościele pw. NSPJ w Zawadzkiem. Trzy trasy do wyboru:
I. z Zawadzkiego do Jemielnicy (41 km).
II. z początkiem i zakończeniem w Zawadzkiem (40km)
III. rozpoczęcie i zakończenie w Zawadzkiem (20km.)
Szczegóły i zapisy na stronie internetowej www.edk.org.pl.
 22.04. - Droga Świąteczna - 9 km. (na Regolowiec)
 26.04. - Droga 4+3=15 km (do Łazisk)
Intencja papieska: Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na
obszarach wojennych.
Intencja nasza: O łaskę dobrego Sakramentu Pokuty i dar nawrócenia.
Opowiadanie
Letnim popołudniem czterech młodych przyjaciół wypłynęło łódką na jezioro.
Byli już daleko od brzegu, gdy pogoda uległa zmianie. Niebo się zachmurzyło
i zerwała się burza. Gwałtowne fale rzucały łódką niczym kawałkiem drewna.
Łódka zaczęła się napełniać wodą, więc trójka chłopców chwyciła za wiadra
i pojemniki, aby wylewać wodę za burtę. Czwarty chłopiec natomiast wlewał
wodę do łódki, jak gdyby chciał pomagać falom. Co robisz? – pytali tamci w osłupieniu. Robię to, czego nauczyła mnie moja mama. To znaczy? Stawaj zawsze po
stronie silniejszego! Uwierz w Boga, a zawsze będziesz po stronie silniejszego.

