od 06.03. do 13.03. 2022 r.
Niedziela 06.03. I Postu
7:00 Różaniec
7:30 1. O radość wieczną dla + męża, ojca, dziadka Krzysztofa Mańka w 1 r. śmierci
2. Za ++ męża, ojca Piotra, rodziców Elżbietę i Pawła, teściów Irmgardę i Jana oraz pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 1. Za + matkę Ingeburgę Muc w r. śmierci
2. Z podziękowaniem wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom za zakup samochodu oraz
we wszystkich sprawach rodziny Wodarczyk
16:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP opiekę, zdrowie
w rodzinie i rodzinach dzieci
Poniedziałek 07.02.
7:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP opiekę, zdrowie
w rodzinie i rodzinach dzieci
Wtorek 08.03.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 W intencji Kobiet

Środa 09.03.
17:00 Za ++ matkę Gertrudę, ojca Pawła, teściów Jerzego i Marię oraz pokr.
Czwartek 10.03.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP opiekę, zdrowie dla
córki Katarzyny z ok. 40 r. urodzin, o Boże łaski w rodzinie
Piątek 11.03.
17:00 Droga krzyżowa
18:00 Za ++ rodziców Martę i Piotra z ok. urodzin, rodzeństwo, rodziców Annę i Andrzeja, brata Ernesta, Irenę i Emila, Krzysztofa, dziadków, ciocie i pokr.
19:00 Czuwanie dla młodych
Sobota 12.03.
8:00 Do Bożego Miłosierdzia za ++ męża i ojca Karola Pawlik w r. śmierci, rodziców Krystynę
i Franciszka, teściów Karolinę i Ignacego, syna Eryka, szwagierkę Elfrydę, ++ z rodzin
Pawlik i Gawlik
18:00 Za ++ matkę Joannę w r. śmierci, jej rodziców, rodzeństwo, ojca
Niedziela 13.03. II Postu
7:00 Różaniec
7:30 Za + Ewalda Czupała w miesiąc po śmierci
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Józefa Szmyt w 3 r. śmierci, ojca Józefa Skopek, teściów,
dziadków, pokr. Szmyt, Skopek
16:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne
17:00 Za ++ rodziców Urszulę i Jerzego, męża Gintra, ++ z rodziny
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Nasza Kolonowska
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WIELKI POST - POKÓJ POKÓJ POKÓJ
Rozpoczynamy Wielki Post. W jednej z postnych pieśni śpiewamy „Zbawienie przyszło przez krzyż...”. Zbawienie przyszło przez krzyż, ale zbawiła Nas miłość. Miłość
Syna Bożego. Krzyż, bez miłości Jezusa, pozostał by, jak to było w starożytności, tylko narzędziem do wykonania wyroków śmierci dla przestępców. Zbawienie przyszło
przez
miłość.
Kryterium
zbawienia
nie
jest
krzyż
i
cierpienie,
a miłość, której znakiem jest przebite Jezusowe Serce. Bóg będzie nas sądził z miłości.
A dokładniej to nie Bóg będzie nas osądzał, ale nasze czyny i słowa. Czyny miłości.
Słowa miłości. Miłość to dobro nie tylko największe, ale też najtrudniejsze do osiągnięcia. Tak jak istnieje wiele imitacji złota i pereł, tak istnieje wiele podróbek miłości. Wielki Post, czas pandemii, wojna na Ukrainie to ogromna okazja do prawdziwej
miłości. Miłości z prawdziwego złota, prawdziwych pereł.
ZAPROSZENIA:
 W miejscu „Roratniej choinki” stoi krzyż. Obok są gwoździe i młotek. Przez cały
Wielki Post można podchodzić i wbić do krzyża „swój gwóźdź”, który będzie symbolem, znakiem swojej sprawy: modlitwy, walki z czymś, postanowieniem, problemem, grzechem, nałogiem, westchnieniem. Podczas czuwania w piątek 11.03.
będziemy to czynili z młodymi, którzy przyjdą do kościoła.
 Z przodu świątyni jest skarbonka „Ukraina-Pomoc”. Wzorem adwentowej akcji
zbiórki na samochód, pragniemy zbierać ofiary na pomoc dla konkretnej rodziny,
sprawy. Dziś jeszcze nie wiem kto to będzie, na jaki cel zostaną przekazane ofiary,
ale z biegiem czasu, pomysł Bóg podpowie. W naszej miejscowości już goszczą
rodziny z Ukrainy, a będzie ich przybywać. Może ofiary ze skarbonki, zostaną przeznaczone dla jednej lub wielu rodzin, na odbudowę swoich domów po powrocie.
Ofiary można też wpłacać na konto parafii z dopiskiem - Ukraina.
 Trwa zbiórka różnych darów, którą organizuje nasz Urząd Gminy, inne organizacje
oraz osoby prywatne. Kto pragnie coś ofiarować, niech tam dociera z darem swego
serca. W sprawie darów można kontaktować się (najlepiej pisząc wiadomość)
z p. Anną Szaton telefon 516173010. Dary są potrzebne na dziś, ale będą potrzebne
i „jutro”, kiedy wojna skończy się (oby już był koniec) i wtedy osoby, które uciekły
z domów będą wracały do niczego. Osoby te i dary może zawiozę też naszym busem
(już bus się przydaje do przewozu m.in.. dzieci z Ukrainy).
 Pomagając Ukrainie pamiętajmy jednak i wspierajmy również dzieła, organizacje,
które zajmują się pomocą na inne cele, a które od lat liczą na ofiarność ludzi.

Wyraziłem chęć przyjęcia od 6 do 8 osób z Ukrainy na naszą plebanię. Myślę,
że wkrótce przybędą. Mogą to być goście całej naszej parafii. Ale można zgłaszać chęć przyjęcia osób uciekających, przed wojną, pod swój dach. Gdyby ktoś
wyrażał gotowość przyjęcia to prośba o zgłaszanie tego faktu u ks. Piotra telefon 539824936. Podać należy swoje dane: imię, nazwisko, adres, oraz ilość
osób, którą możemy przyjąć w swoim domu. Bp. Andrzej Czaja - w szczególności dziękuję za zadeklarowaną gotowość przyjęcia ich do waszych domów
i mieszkań. Jak dotąd, zgłosiło się 100 parafii, do przyjęcia 1200 osób z Ukrainy. Potrzeby jednak mogą okazać się większe.
 W niedzielę 06.03. o godzinie 21:00 zgromadźmy się w naszych domach,
rodzinnie lub indywidualnie na modlitwie. Wszyscy uklęknijmy. Odmówmy:
Apel Jasnogórski, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i 10 Różańca św. Będę
odmawiał te modlitwy w kościele przed XIX wieczną Ikoną z Ukrainy - Jezus
Pantokrator (będzie transmisja).


Rekolekcjami rozpoczęliśmy Wielki Post. Zawsze jest to czas szczególny. Jednak
zewnętrzny kontekst 2022 roku (pandemia, wojna), czyni ten czas, w tym roku,
absolutnie wyjątkowym. Dlatego przeżyjmy go wyjątkowo, „ekstremalnie”.
Pokój, pojednanie niech zagości w naszym otoczeniu, parafii, rodzinie, wspólnocie. Można mieć łzy w oczach patrząc na to co dzieje się na Ukrainie, ale w tym
samym czasie prowadzić „własną wojenkę” w domu, pracy, szkole, parafii,
z rodziną, wspólnotą, bliskimi. Popiół z środy popielcowej uświadamia nam co
jest w życiu ważne, a co można w jednej sekundzie obrócić w proch. Zadbajmy
o to czego nikt i nic nie zniszczy. A to jest życie wartościami, miłością, pięknym,
pomocą, uśmiechem, bliskością, czułością, modlitwą i Mszą św. W Wielkim
Poście 2022 przychodź do OAZY POKOJU, którą jest nasza świątynia. Tu szukaj
pokoju. Klękaj przed Tabernakulum i figurą NSM. Uczestnicz czynnie w Mszach
św. w niedzielę i w tygodniu (transmisja jest dla osób starszych, chorych). Bądź
na Gorzkich żalach i Drodze Krzyżowej. Wstępuj jak najczęściej na prywatną
Adorację, modlitwę. Człowiek to popiół, ale i zmartwychwstanie. Dbaj o swoje
zmartwychwstanie krocząc na „Camino Życia”.
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, prace, modlitwy, dobre słowa. Za czynne zaangażowanie w życie parafii, ofiary i wsparcie. Za każdą modlitwę, udział w Adoracji
przed Wielkim Postem i jej prowadzenie. Za udział w spotkaniach.
Sentencja: W. Załenski - Dziś nie można pozostać obojętnym i neutralnym. Nie
można przyglądać się i milczeć. Z milczenia rodzi się nazizm.
BOŻE NIECH ZAKOŃCZY SIĘ WOJNA !
DAJ OPAMIĘTANIE rządzącym ROSJĄ !
UDZIELAJ POKOJU MOCY I NADZIEI CAŁEJ UKRAINIE !

I Niedziela Wielkiego Postu podczas każdej Mszy św. zakończenie Rekolekcji.
Kolekta na cele rekolekcjonisty. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o 16:00.
———–—————–————————–——————————————–
We wtorek o 18:00 Msza św. w int. wszystkich kobiet. O 17:30 Różaniec za młode
pokolenie.
———–—————–————————–——————————————–
W środę o 17:00 Msza św. szkolna.
———–—————–————————–——————————————–
W czwartek o 17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia w int. nowych powołań i za
powołanych
———–—————–————————–——————————————–
W piątek o 17:00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z wypominkami (kartki są z tyłu
kościoła na stoliku, wypełnione można przynosić do zakrystii). O 19:00 czuwanie
modlitewne dla młodych (zapraszamy wszystkich młodych, uczących się od klasy
8 wzwyż, studentów, pracujących).
———–—————–————————–——————————————–
W sobotę o 10:00 spotkanie grupy ministrantów. O 15:00 spotkanie pań z Maryjnej
Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego (zapraszamy panie do wstępowania
i zaangażowania się w to dzieło). Nie będzie Nabożeństwa Maryjnego.
———–—————–————————–——————————————–
W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezji, seminarium, misji. O 16:00 Gorzkie
żale z kazaniem pasyjnym. Kazanie to: „Rozmowa przy stoliku z…” O 15:00
w kościele w Kielczy występ Kwartetu smyczkowego Angelus z filharmonii opolskiej „7 ostatnich słów Chrystusa na krzyżu” - J. Haydna.
———–—————–————————–——————————————–
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu-Bóg
zapłać. W tym tygodniu prośba do pań z ul. Leśnej: Gabriela Sowa, Krystyna Swoboda, Małgorzata Kaszuba, Lucyna Makusek.
———–—————–————————–——————————————–
Do nabycia: Gość Niedzielny i inne
———–—————–————————–——————————————–
− Spotkanie bractwa św. Józefa odbędzie się 29 marca (wtorek) o godz. 18.00
w parafii NSPJ w Zawadzkiem. Zachęcam panów do wstępowania i angażowania się w to dzieło (zgłoszenia u ks. Piotra).
− Wielkopostny dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii odbędzie
się w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu w sobotę 12 marca od godz.
9:30 do 15:00.
− Rekolekcje dla młodzieży Ładowarka. W dniach 18-20 marca w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny odbędą się rekolekcje dla przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Rozpoczęcie w piątek o 17:30, a zakończenie
w niedzielę Mszą św. z udziałem rodziców uczestników i podsumowaniem
o 12:00. Zapisy do 15 marca oraz szczegółowe informacje na stronie www.lawka.org. (chętni do udziału zgłosić się też u ks. Piotra).

