Porządek Nabożeństw
od 01.03. do 08.03.2020 r.
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
Poniedziałek 02.03.
17:00 Za + Czesława Mirka - zam. od sąsiadów
Wtorek 03.03.
17:00 Za + Piotra Grabowskiego - zam. od sąsiadów
Środa 04.03. św. Kazimierza Królewicza, święto
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł, opiekę i zdrowie z ok. urodzin
I Czwartek 05.03.
16:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 1. Za + Adelajdę Budnik w miesiąc po śmierci
2. Za + Antoniego Pioruna w miesiąc po śmierci
I Piątek 06.03.
7:00 W int. parafialnych Misji
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Droga krzyżowa
18:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł, opiekę
i zdrowie w int. rodziny
2. Za + Antoniego Pioruna - zam. od Bożeny i Piotra Kozik z Kasiny
I Sobota 07.03.
8:00 Za + Mariana Boka w miesiąc po śmierci
15:00 Msza św. i chrzest: Ariana Czupalla oraz Wiktoria Anna Filipczuk
——————–—————————–——
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ męża i ojca Waldemara w 21 r. śmierci, ojca Eryka, teścia i dziadków
Niedziela 08.03. II Postu
7:00 Różaniec
7:30 Za + Antoniego Pioruna - zam. od sąsiadów (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża i ojca Karola Pawlik w r. śmierci, rodziców Krystynę
i Franciszka, teściów Karolinę i Ignacego, szwagierkę Elfrydę oraz ++ z rodzin Pawlik
i Gawlik
16:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne
17:00 Za ++ rodziców Urszulę i Jerzego oraz ++ z rodziny

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

09 (1366) 01.03. – 08.03.2020 r.

Parafialne Misje św. od 24 do 31 maja. Módlmy się !
Od I niedzieli Wielkiego Postu do środy prowadzę ćwiczenia rekolekcyjne w parafii Ozimek. Proszę o wsparcie modlitewne!
I niedziela Postu
Wielki Post, który rozpoczęliśmy w Środę Popielcową obrzędem posypania głów
popiołem na znak pokuty, wprowadza nas w liturgiczny okres przygotowania do
Wielkanocny. Czas 40 dni, ponieważ tyle trwa Wielki Post, jest echem 40 dni spędzonych przez Pana Jezusa na pustyni przed rozpoczęciem publicznej działalności, o czym wspomina dzisiejsza Ewangelia. Sześć kolejnych niedziel poprowadzi
nas przez największe tajemnice naszej wiary. Będziemy na nowo poznawali Chrystusa i nas samych w świetle wiary w Tego, który jest naszym Zbawicielem. Czas
Wielkiego Postu wzywa nas do nawrócenia. Popiół, który przyjęliśmy w środę,
jest przypomnieniem, że warto zastanowić się nad swoim życiem, popatrzeć na
Chrystusa na krzyżu i odważnie pójść za Nim. Drogi wielkopostnego nawrócenia
wyznacza cotygodniowa Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, rekolekcje wielkopostne. W nastrój refleksji nad Męką Pana Jezusa wprowadzają nas pieśni wielkopostne. Tradycja chrześcijańska podpowiada nam praktyki pokutne polegające na
ograniczeniu przyjemności, by być bliżej Chrystusa przyjmującego cierpienie
biczowania, ukoronowanego cierniem, dźwigającego krzyż w skwarze dnia, cierpiącego z powodu pragnienia. W czasie Wielkiego Postu nasze towarzyszenie
Chrystusowi cierpiącemu wyrażamy przez rezygnację z rozrywek, urządzania
wesel, zabaw i dyskotek. Chrystus spotykany na drogach Wielkiego Postu chce
nam pokazać nowy sens i cel naszego ziemskiego wędrowania. Warunkiem podjęcia tej drogi jest gotowość do przemiany i cierpliwe szukanie Boga, który wychodzi nam naprzeciw. Życzę sobie i Wam, wiele łaski, która pomoże jak najlepiej
wykorzystać dany nam czas, łaski, która pomoże odnosić zwycięstwo nad słabością a w konsekwencji przez nawrócenie dążyć do ewangelicznej doskonałości.
Sentencja: św. Ambroży - Diabeł goni za hałasem, Chrystus szuka ciszy.
Papieska Intencja: Aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.
Numer konta parafii (wpisywać tytuł wpłaty): Bank Spółdzielczy Zawadzkie/o.
Kolonowskie 28 8909 1016 2001 0006 5852 0001. Dziękujemy za każdą wpłatę!

09/2020

Wielki Post
Człowiek = CUD. Człowiek to C-U-D. C-iało. U-czucia. D-uch.
Ciało. Uczucia. Duch (dusza). Każda sfera ważna. W średniowieczu akcentowano ducha zaniedbując ciało. Dziś z kolei bardzo dba się o ciało, zapominając
o uczuciach i sferze duchowej. W Wielkim Poście proponuje się trzy uczynki,
trzy drogi przeżycia tego czasu. Post. Jałmużnę. Modlitwę. Trzy proponowane
uczynki, drogi, nawiązują do każdej z tych sfer: Post – Ciało. Jałmużna –
Uczucia. Modlitwa – Duch.
Każdy może wybrać to co najbardziej uzna za stosowne i konieczne dla siebie,
aby przeżywać okres Wielkiego Postu.
Propozycja, zaproszenie.
Post - odstaw ekran telewizora, smartfona itp. Może 50 % czasu który spędzasz przed ekranami, poświęć na coś innego. Zrób sobie Post od złego słowa.
Hejtu, anonimu, wyśmiewania, obgadywania.
Modlitwa – Msza niedzielna i w tygodniu, Gorzkie żale, Droga krzyżowa.
Jałmużna – w przedsionku stoi skarbonka „Ofiara Miłosierdzia”, z której ofiary będą przeznaczone na terapie (o szczegółach mówiłem w kazaniu). Można
też ofiary wpłacać na konto parafii z dopiskiem Terapia.
Ale post, jałmużna, modlitwa pozostaną puste, jeśli nie służą Miłości. Konkretnej miłości.
Ciekawostki - Camino 2019 roku
Dane Biura Pielgrzyma z Santiago (czyli dotyczy osób, które odebrały compostelkę):
− Pielgrzymowało 350 tyś. peregrinos. 51,15% kobiet, 48,85% mężczyzn.
− Narodowości: Hiszpanie 42%, Włosi 8%, Niemcy 7%, USA, Portugalczycy,
Francuzi, Anglicy Koreańczycy, Brazylijczycy, Kanadyjczycy. Polacy są na
13 miejscu 1,4% czyli 4.874 osób.
− Najbardziej popularne szlaki: Francuski 54%. Portugalski 20%. Portugalski
wybrzeże 6%
− Miejsce startu: Sarrya 27%. SJPDP 9%. Porto 8%.
Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza młodzież klas 6, 7 i 8.
szkoły podstawowej oraz 1 klas szkół ponadpodstawowych przygotowującą
się do sakramentu Bierzmowania na «Ładowarkę» w dniach 13-15.03.
w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Szczegółowe informacje oraz zapisy na www.botafe.pl. oraz u ks. Piotra.
 W piątek 13.03. od 19:00 będzie Wielkopostne Czuwanie dla młodzieży.
Przygotowane przez młodych oraz zespół muzyczny z parafii Krapkowice.
Zapraszamy wszystkich młodych, kandydaci do Bierzmowania z klas 6,7.8
i 1 śr. obowiązkowo. Zapraszajmy siebie wzajemnie osobiście oraz przez
komunikatory społecznościowe.
 W dniach 13-15.03. w opolskim seminarium odbędą się Rekolekcje Powołaniowe.
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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!

