Porządek Nabożeństw
od 23.02. do 01.03.2020 r.
Niedziela 23.02. VII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ Zofię w r. urodzin, jej męża, synów Bogusława, Jerzego, rodziców Franciszka i Różę oraz pokr.
(j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Jana Banacha w 3r. śmierci, rodziców, teściów, rodzeństwo i pokr. z obu stron
17:00 Za ++ rodziców Helgę i Ericha Smieskol, ++ z rodziny i pokr.
Poniedziałek 24.02.
9:00 1. Za ++ Jadwigę Lamich, Jadwigę Jastrzembską i Józefa Barona - zam. od sąsiadów
2. Za + Antoniego Pioruna - zam. od brata z rodziną
18:00 Za ++ męża Antoniego, jego rodziców, krewnych, Paulinę i Pawła, 4 braci, 2 siostry, szwagierki, zięciów
Wtorek 25.02.
9:00 Za ++ rodziców Stanisława w r. śmierci, matkę Zofię, męża Józefa jego rodziców i rodzeństwo, siostrę
Magdalenę, szwagrów Teodora, Norberta, bratową Helgę, dziadków oraz dusze op.
18:00 1. Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną dla ++ męża, ojca Józefa w r. śmierci, rodziców Marię
i Antoniego, teściów Marię i Ignacego, siostrę Hildegardę, 2 szwagrów, szwagierkę, dziadków i pokr.
2. Za ++ męża i ojca Wilhelma w r. śmierci, rodziców, teściów oraz ++ z pokr.
Środa 26.02. Popielec
8:00 1. Za ++ rodziców Franciszka i Franciszkę, braci Alfreda i Leopolda, bratową Gertrudę, dziadków i pokr.
2. Za + syna Marcina w r. jego śmierci, męża Jerzego, rodziców, teściów i pokr.
16:00 1. Za ++ siostrę Marię, jej męża z ok. urodzin oraz ++ z rodziny z obu stron
2. Za + Lidię Oliunuk
18:00 1. Za + żonę i matkę Mariolę w 2 r. śmierci
2. Za + Łucję Gepert w miesiąc po śmierci
Czwartek 27.02.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + syna Pawła w 1 r. śmierci
Piątek 28.02.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Droga krzyżowa
18:00 1. Za ++ męża i ojca Konrada w r. śmierci, rodziców, teściów, rodzeństwo z obu stron
2. Za ++ męża i ojca Pawła, rodziców i teściów Marię i Jerzego oraz pokr.
Sobota 29.02.
8:00 Za + Helenę Maniera w miesiąc po śmierci
15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł, łaski, opiekę i zdrowie dla
Marii Drzyzgi z ok. 65 r. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinach synów
——————–—————————–————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ męża i ojca Wiktora w r. śmierci, rodziców, siostry, braci, szwagrów, szwagierkę oraz pokr.
Niedziela 01.03. I Postu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ Czesława Mirka i Benedykta Fronta - zam od rodziny Makusek (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ żonę i matkę Ingeburgę Muc w 1 r. śmierci
16:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł, opiekę i zdrowie, światło
Ducha św. dla Adama Szatona z ok. 18 r. urodzin

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

08 (1365) 23.02. – 01.03.2020 r.

Parafialne Misje św. od 24 do 31 maja. Módlmy się
Refleksja
„Oko za oko i ząb za ząb. A Ja wam powiadam: Nie
stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy
w prawy policzek, nastaw mu i drugi”. Św. Paweł
w jednym ze swoich listów napisał zdanie piękne jak
Ewangelia i jak ona trudne: Nie daj się zwyciężyć
złu, ale zło dobrem zwyciężaj! Przecież to streszczenie nauki „Kazania na górze”. Uderzył cię ktoś, oddałeś mu. Pozwoliłeś, by zło wzięło górę. Sięgnąłeś po
środki, jakimi zło zwykło się posługiwać. Te środki
są proste do granic prostactwa. Są ryzykowne do granic zbrodni. Ich moralna ocena jest wątpliwa do granic grzechu. Są tak bardzo
materialne i cielesne, że nie mogą obronić wartości ducha. I w tym miejscu
odnajdujemy glebę Jezusowej Ewangelii: duch! Syn Boży stał się człowiekiem,
by wynieść człowieka na wyżyny ducha. By to, co cielesne – nie przestając być
ciałem – stało się na wskroś przeniknięte duchem. Dlatego nie siła materialnej,
fizycznej przemocy, ale siłą ducha jest przyszłością naszego, ludzkiego świata.
Jeśli tego nie zrozumiemy, jeśli wciąż będziemy wracać ku fizycznej przemocy
– nawet broniąc dobra – nie wyrwiemy się z kręgu zła, grzechu, szatana. Zapytasz: „Mam zatem nadstawiać drugi policzek, gdy już raz oberwałem?” Jezus
mówi ci: „Tak, nadstaw drugi policzek”. Ale najpierw musisz mieć w sobie
ogromną siłę ducha. Ona musi promieniować z ciebie jak światło i ciepło ze
słońca. Bo jeśli nie będzie w tobie tej siły ducha, z nadstawienia drugiego
policzka pozostanie jedynie teatralny gest. I oberwiesz jeszcze bardziej. Dlatego pielęgnuj w sobie wszelkie wartości ducha. Ucz się opanowania i cierpliwości. Ale także modlitwy i medytacji.
Sentencja: św. Jan Chryzostom - Jałmużnę ocenia się nie według miary daru,
ale hojności serca.
Dziękujemy za udział i wsparcie, przez udział, w Balu „portugalska noc” grupy
młodych. Postanawiamy 1.000 zł. z tej sumy przeznaczyć na remont ogrodzenia wokół naszego kościoła. Numer konta parafii (wpisywać tytuł wpłaty):
Bank Spółdzielczy Zawadzkie/o. Kolonowskie 28 8909 1016 2001 0006 5852
0001. Dziękujemy za każdą wpłatę, również te składane na remont ogrodzenia!

08/2020

Opowiadanie
Był pewien cieśla, któremu przydarzył się niefortunny dzień w pracy. Stracił
godzinę z powodu przebitej opony, zepsuła mu się piła mechaniczna, a na koniec
silnik jego wysłużonej furgonetki nie chciał zapalić. Kiedy wraz z majstrem wracał
do domu, wszystko się w nim „gotowało”, ale milczał. Gdy dojechali na miejsce,
zaprosił majstra, by poznał jego rodzinę. Kierując się w stronę domu, cieśla przystanął na chwilę przy dużej sośnie, na której umieszczona była figura frasobliwego
Chrystusa, i dotknął obiema rękami jej gałęzi. Przekraczając próg, przeszedł zadziwiającą metamorfozę. Jego ogorzała twarz promieniała uśmiechem. Przytulił
najpierw dwójkę dzieci, a potem uściskał i ucałował żonę. Następnie odprowadził
majstra do samochodu. Gdy znów przechodzili obok sosny, majster, nie mogąc
powstrzymać ciekawości, spytał cieślę, co to za „drzewny rytuał” odprawił przy
tym drzewie. Ach, to moje drzewo kłopotów - odparł cieśla -Wiem, że nic nie mogę poradzić na kłopoty w pracy, ale jedno jest pewne: po skończonej robocie trosk
i zmartwień nie powinno się przynosić do domu. Więc zatrzymuję się przy tej
sośnie i wyobrażam sobie, że zawieszam na niej wszelkie kłopoty, troski i zmartwienia - tu uśmiechnął się i dodał - A najdziwniejsze, że kiedy rano idę zdjąć je
z powrotem, jest ich zawsze mniej niż wtedy, kiedy, jak pamiętam, wieszałem je
tam poprzedniego wieczoru.
Św. Jan Paweł II o rodzinie
„Rodzina, założona i ożywiana przez miłość, jest wspólnotą osób: mężczyzny
i kobiety jako małżonków, rodziców, dzieci i krewnych. Pierwszym jej zadaniem
jest wierne przeżywanie rzeczywistości komunii w ciągłym działaniu na rzecz rozwijania prawdziwej wspólnoty osób”. Czy mieszkanie pod jednym dachem sprawia, że stajemy się sobie naprawdę bliscy? „Żyli nie z sobą, lecz całkiem obok” –
śpiewała Edyta Bartosiewicz. Rozmowa to nie raport z wykonania obowiązków,
spojrzenie to nie osąd, a stół to nie eksponat. Drobne decyzje są kluczem do bliskości.
Na wesoło
* Ksiądz rozmawia z ministrantem: Adam, po raz kolejny nie byłeś na służbie
w tygodniu. Mówiłem już księdzu, że chodzę na dodatkowy angielski Jak sobie
tam radzisz? Dobrze, umiem już mówić po angielsku „dziękuję” i „przepraszam”.
Gratuluję! To nawet więcej, niż mówisz po polsku.
* Tato układa dziecko do snu: Gdybyś w nocy czegoś potrzebował, to zawołaj
„tatusiu” i mamusia zaraz do ciebie przybiegnie!
Ładowarka. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza młodzież klas 6., 7.
i 8. szkoły podstawowej i 1. klas szkół ponadpodstawowych przygotowującą się do
sakramentu bierzmowania na «Ładowarkę» - spotkanie weekendowe w dniach
13-15 marca 2020 r. w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Szczegółowe informacje oraz zapisy na www.botafe.pl. oraz u ks. Piotra.

Dziś kolekta na cele parafii. Adoracja przed Wielkim Postem. Plan:
Dzisiaj Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd rowe11:00 - 12:00 Indywidualna, w ciszy
rzystów o 6:30. Powitanie ok. 16:00. Nie będzie Nabożeństwa. Po Mszy św. o 10:00
12:00 - 02:45 Żywy Różaniec, Bractwo św. Józefa, Rodzina Szkaplerza
nauka przed chrzcielna. Kolekta na zakup opału na zimę.
13:00 - 03:45 Chorzy na ciele i na duszy, samotni, przeżywający trudności i kryzysy,
—————–—–———–———–——–—–———–—————
opiekujący się chorymi (prowadzi ks. Piotr)
W
miesiącu
lipcu nie
zawszes.będzie
czynna Kancelaria. Dlatego jeśli ktoś ma spra14:00 - 14:45 Dzieci
(prowadzi
Juranda)
wę,
którą
można
załatwić
w
nadchodzącym
tygodniu
to zapraszam, po każdej Mszy
15:00 - 15:45 Małżeństwa i narzeczeni (prowadzi
s. Macieja)
św.
oraz
szczególnie
w
czwartek
w
następujących
godzinach.
7:30 - 8:30; 17:00 16:00 - 17:00 Kandydaci do Bierzmowania i młodzi (prowadzi ks. Piotr)
18:00; 18:30 - 19:00. Zapraszam wszystkich, którzy chcą zamówić Intencje Mszalne
17:00 Błogosławieństwo i Msza św.
od lipca do grudnia.
W salkach przez cały dzień trwa „kiermasz rzeczy”. Zapraszamy! Wstąp!
—————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—–—–——————–———–—–—————————–———–————
W
piątek
Uroczystość
Apostołów
św.Sakramentu.
Piotra i Pawła.
Msze
o 8:00
i 18:00.
KolekW poniedziałek i wtorek Adoracja
Najśw.
Msze
św. ośw.
9:00
i 18:00.
Porządek
ta
to
tzw.
Świętopietrze.
Adoracji:
—————–—–———–———–——–—–———–—————
10:00 Indywidualna
W
sobotę
Nabożeństwo
Maryjne
o 17:30.
11:00 ks. Czerwionki,
Topolowa,
Długa
12:00 Krzywa,—————–—–———–———–——–—–———–—————
Prosta, Kolejowa, Fabryczna, Brzozowa, Szkolna, Nowa
WKościuszki,
przyszłą niedzielę
kolektaSłoneczna,
na potrzeby
diecezji seminarium.
13:00
Haraszowskie,
Klonowa
14:00 Opolska,—————–—–———–———–——–—–———–—————
Leśna, Pluderska, Dębowa
DoBendawice
sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Elżbieta Bereziuk,
15:00
Sylwia
Joanna Grabowska, Joanna Leszczyk. Bóg zapłać!
16:00
Stare Trzasko,
i Nowe Osiedla
—————–—–———–———–——–—–———–—————
17:00 Indywidualna
Do nabycia Gość Niedzielny oraz książeczki o Niedzieli i Miłosierdziu Bożym,
———–—–—–——————–———–—–—————————–———–————
świeczki
Środa
Popielcowa. Post ścisły (jakościowy i ilościowy ). Podczas każdej Mszy św. 8:00;
16:00; 18:00 posypanie
głów popiołem.
————————–—–———–———–——–—–———–——
———–—–—–——————–———–—–—————————–———–————
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace
W piątek o 16:00
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Można przynosić Wypominki - modlitwa
—————–—–———–———–——–—–———–—————
za naszych
zmarłych.
Kartkioraz
do zabrania
ze stolika
z tyłu kościoła.
Wszystkim
Jubilatom
Solenizantom
bieżącego
tygodnia składamy życzenia bło———–—–—–——————–———–—–—————————–———–————
gosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
W sobotę o 17:30
Nabożeństwo Maryjne.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—–—–——————–———–—–—————————–———–————
Zapowiedzi przedślubne: 3. Katarzyna Grobarek zam. Kolonowskie
W przyszłą
niedzielę
kolekta
cele diecezji i seminarium. O 16:00 Gorzkie żale z kazaniem
i Krzysztof
Banach
zam.na
Gogolin.
pasyjnym. Kazania będzie głosił ks. Jan Tomaszewski, kapłan z par. w Ozimku.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—–—–——————–———–—–—————————–———–————
* Pielgrzymka dzieci do babci Anny, 1 lipca. Msza św. o godz. 10:00.
Okazja do Sakramentu Pokuty: we wtorek od 17:00, w środę pół godziny przed każdą Mszą
Centrum Duszpasterstwa
Młodzieży
zaprasza
licealistów i studentów na wakacyjne
św. *Kancelaria
czynna po Mszach
św. w ciągu
tygodnia.
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
Do nabycia: Gość Niedzielny
w namiotach.
———–—–—–——————–———–—–—————————–———–————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za
każdą złożoną ofiarę, modlitwy, dobre słowa, wykonane prace, szczególnie
W
lipcu
i sierpniu
Róże plebanii.
Różańcowe przewodniczą Modlitwie Różańcowej:
przy remoncie płotu
i odnawianiu
01.07.
Róża
8
p.
Gizela
Zajonc
———–—–—–——————–———–—–—————————–———–————
Różakościoła
9 p. Maria
Krukprosimy panie: Paulina Dyla, Sabina Grotkiewicz, Halina
Do 08.07.
sprzątania
i salek
15.07.
Róża10Sierzputowska.
p. Brygida Lepka
Marian,
Kornelia
Bóg zapłać!
22.07. Róża11 p. Krystyna Swoboda
———–—–—–——————–———–—–—————————–———–————
29.07. prace
Róża 12
p. remoncie
Manfred Ullmann
 Trwają
przy
ogrodzenia wokół naszego placu kościelnego. Wszystkim,
którzy przychodzą do prac Dziękujemy! Nieustannie ponawiamy prośbę o wsparcie prac,
chociaż jedną godzinę. Zapraszamy, można też zgłaszać się u p. Leona Krupki.
Nabożeństwa Różańcowe o godzinie 17:30.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

W środę o 17:00 Msza św. Szkolna, 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.
—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Intencje Mszalne na 2019 rok można zapisywać: w czwartek w godzinach 8:00 - 9:00; 16:00 - 17:00 oraz po Mszy wieczornej.
—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Okazja do Spowiedzi 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 sprzątania 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 Tysiąclecia 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 błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże!

