od 13.03. do 20.03. 2022 r.
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

Poniedziałek 14.03.
7:00 1. Za ++ rodziców Agnieszkę i Piotra Koźlik, siostrę Elżbietę Klyszcz, Mariana Baka, dziadków, kuzynkę, męża Richarda i pokr.
2. Za wst. MB Uzdrowienia Chorych o łaskę zdrowia i szczęśliwą operację dla Rity
Wtorek 15.03.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP o opiekę, zdrowie dla
Gabrieli z ok. 85 r. urodzin
Środa 16.03.
17:00 O radość życia wiecznego za ++ teściów Jana i Gertrudę Obst, rodziców Tadeusza i Hildegardę Szydłowski i pokr. Droga krzyżowa
Czwartek 17.03.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ rodziców Annę i Józefa, Stanisława i Stanisławę w r. śmierci, siostrę Hildegardę, Reginę, Stefanię, Annę, Bożenę, Janinę, szwagrów Roberta, Karola, Józefa, Eryka, Marina, pokr.
i dusze op.
Piątek 18.03.
17:00 Droga krzyżowa
18:00 Za ++ ojca Teodora Kosytorz w r. śmierci, matkę Reginę, ojca Wiktora Muc, siostrzeńca
Pawła Bronek, dziadków Steinert, Kosytorz, Muc, Sowa
Sobota 19.03. św. Józefa, uroczystość
8:00 1. Za ++ rodziców Józefa i Józefę Kurpisz, Jerzego, teściów Franciszkę i Porczyk, siostrę
Teresę, szwagra Macieja, braci Tadeusza i Andrzeja, pokr.
2. O wszelkie łaski, Boże bł. zdrowie, wytrwałość w powołaniu dla o. Jerzego Bzdyl z ok.
urodzin oraz za + jego matkę Władysławę
9:00 Za wst. św. Józefa do Bożej Op. w int. wszystkich mężczyzn naszej parafii
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ rodziców, teściów oraz Elżbietę, Weronikę, Piotra

Niedziela 20.03. III Postu
7:00 Różaniec
7:30 O radość życia wiecznego dla ++ brata Georga w r. śmierci, brata Wilhelma, rodziców Annę
i Wilhelma i pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + Ewalda Czupała - zam. od całej ul. 1 Maja
16:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie dla
rodzin Niemczyk i Pyka

www.parafia-kolonowskie.pl
tel: 77 4611167
e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl
konto: BS o. Kolonowskie
28 8909 1016 2001 0006 5852 0001

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
11 (1469) 13.03.–20.03.2022 r.

Wielki Post - z orędzia papieża Franciszka
Kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, prawo miłości, wtedy potwierdza się prawo
panowania silniejszego nad słabszym. Grzech, który mieszka w sercu człowieka
i objawia się jako chciwość, pragnienie nadmiernego dobrobytu, brak zainteresowania dobrem innych, a często także własnym - prowadzi do wykorzystywania stworzenia, osób i środowiska, zgodnie z tą niezaspokojoną żądzą, która każde pragnienie uważa za prawo, a która prędzej czy później doprowadzi do zniszczenia nawet
tych, którzy są przez nią zdominowani. Dlatego stworzenie pilnie potrzebuje objawienia się synów Bożych, tych, którzy stali się „nowym stworzeniem”: «Jeżeli więc
ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto
stało się nowe. W rzeczywistości, wraz z ich objawieniem się, także stworzenie
może „przeżyć Wielkanoc”: otworzyć się na nowe niebo i na nową ziemię. A droga
do Wielkanocy wzywa nas właśnie do odnowienia naszego oblicza i naszego serca
chrześcijan przez pokutę, nawrócenie i przebaczenie, aby móc żyć pełnią łask
Tajemnicy Paschalnej. Ta „niecierpliwość”, to oczekiwanie stworzenia spełni się,
kiedy objawią się synowie Boga, to znaczy, gdy chrześcijanie i wszyscy ludzie podejmą zdecydowanie ten „ból rodzenia”, którym jest nawrócenie. Razem z nami całe
stworzenie jest powołane do wyjścia „z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych”. Wielki Post jest sakramentalnym znakiem tego nawrócenia. Wzywa on chrześcijan do intensywniejszego i konkretniejszego wcielania
Tajemnicy Paschalnej w życie osobiste, rodzinne i społeczne, szczególnie poprzez
post, modlitwę i jałmużnę. Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych
i do stworzeń: przechodzić od pokusy „pożerania” wszystkiego, celem zaspokojenia
naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę
naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie
w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy.
− W tym wyjątkowym czasie, wojny, w Wielkim Poście 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.
Informacje dotyczące uchodźców z Ukrainy oraz wszelkiej pomocy, można na bieżąco śledzić m.in. facebooku - Piotr Bekierz

− 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.
− Można ludzi poszkodowanych przez wojnę wspierać ofiarami pieniężnymi. W parafii
NSM w Kolonowskiem można to uczynić na dwa sposoby: z przodu świątyni stoi skarbonka „Ukraina-Pomoc”, gdzie można wrzucić swój dar lub można zrobić
wpłatę na konto parafii Bank Spółdzielczy Zawadzkie/o Kolonowskie 28 8909 1016
2001 0006 5852 0001. DZIĘKUJEMY za każdą wpłatę i ofiarę. Ofiary pragniemy przekazywać już teraz osobom z Ukrainy, które zamieszkały na terenie naszej parafii. Dlatego zapraszamy Uchodźców z Ukrainy lub osoby, u których mieszkają do przychodzenia
aby otrzymać zapomogę finansową, na codzienne potrzeby i życie. Można po zapomogi
przychodzić do kancelarii-ks. Piotra w każdą sobotę i niedzielę po Mszach św. Godziny
Mszy św: w soboty 8:00 i 18:00, w niedzielę 7:30; 10:00; 17:00. ZAPRASZAMY.
− Trwa zbiórka różnych darów dla uchodźców. Dary można przynosić (na razie oprócz
odzieży i butów) do salki katechetycznej: w piątki 16:00 - 18:00; w soboty 10:00 12:00. Jeśli ktoś z goszczących u Nas osób z Ukrainy pragnie pobrać dary to można to
uczynić: od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 - 12:00 i 16:00 - 18:00 oraz
w piątki 10:00 - 12:00. Nad darami piecze objął nasz p. Mirek (do niego, wejście jak do
salki). W sprawie darów można kontaktować się z p. Anną Szaton telefon 516173010.
− „Rozmowa przy stoliku...” to nowa forma spotkania ze słowem po przeczytanej podczas Mszy św. Ewangelii. Pomysł zrodził się podczas kolędy, a bardziej nie możliwości, z powodu pandemii, wizyty duszpasterskiej w domach. Kolęda to modlitwa, ale też
rozmowa. Aby spotkania kolędowe, w kościele, jak najbardziej przypominały spotkana
w domach, trzeba było coś wymyślić. Modlitwa podczas Mszy św. jest. Ale co z rozmową? I tak zrodził się pomysł rozmowy parafianina pana Jurka (w którego wcielił się
o. Jerzy) i ks. proboszcza. Ta forma spotkała się z ogromną życzliwością, dlatego było
następne spotkanie przy stoliku, pan Jerzy z ks. Piotrem rozmawiali o 10 przykazaniach
Bożych. Teraz jest zaproszenie do każdego parafianina, który chce porozmawiać, dać
świadectwo. Wiem, i chyba wszyscy wiemy, że wymaga to bardzo dużej odwagi. Dlatego bardzo dziękuję, że są, na razie, dwie osoby, które ze mną zasiądą do stolika i będziemy sobie rozmawiali w niedzielę 13.03. i 27.03. A, że stoliczek budzi zainteresowanie mogłem się przekonać podczas wizyty u nowych naszych parafian, podczas poświęcenia domu. Pani gospodyni wzięła naszą gazetkę i rzekła „wszystko wiem, rozumie tylko co to jest ta rozmowa przy stoliku? …. to jest taka rozmowa jak dzisiaj…
− W życiu parafii, jak w życiu, ludzie służący parafii, przychodzą i odchodzą. Na miejsce
odchodzących przychodzą nowi. Zawsze tak było. Ale w ostatnich latach nie zmieniło
się odchodzenie, coraz trudniej natomiast o tych przychodzących. Dziękuję wszystkim,
którzy nie tylko przez udział w Mszy św. modlitwy i ofiary służą parafii, ale też czynią
coś więcej, poświęcając swój czas, serce na tak wiele dzieł parafii. Dzięki Wam parafia
działa. Bóg zapłać! W ostatnim czasie odeszli z tej służby w parafii pani Maria Drzyzga
z posługi na plebanii (ze względu na wiek), pan Ewald Czupała (zmarł) i dzwon
kapliczki zamilkł. Dlatego w kapliczce na ul. 1 Maja zostanie zainstalowany automatyczny program uruchamiający dzwon na modlitwę Anioł Pański o 6:00, 12:00, 18:00.
Natomiast dzwonienia zgonów podjął się pan Eugenius Spałek ul. 1 Maja 36 (tam zgłaszać zgon i prosić o dzwonienie).

II Niedziela Wielkiego Postu. Kazanie to: „Rozmowa przy stoliku z…”. Kolekta na cele
diecezji, seminarium, misji. O 16:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
O 15:00 w kościele w Kielczy występ Kwartetu smyczkowego Angelus z filharmonii opolskiej „7 ostatnich słów Chrystusa na krzyżu” - J. Haydna.
———–—————–——–———————–——————————————–
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Droga krzyżowa dla dzieci
———–—————–——–———————–——————————————–
W piątek o 17:00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z wypominkami (kartki są z tyłu kościoła na stoliku, wypełnione można przynosić do zakrystii).
———–—————–——–———————–——————————————–
W sobotę uroczystość św. Józefa. Msze św. będą o 8:00 i 9:00 w int. mężczyzn.
O 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
———–—————–——–———————–——————————————–
W przyszłą niedzielę kolekta na kwiaty do Bożego Grobu i na dekoracje w ciągu roku.
Podczas każdej Mszy św. usłyszymy słowo na temat Rodzin zastępczych i zachętę do podejmowania takiej pomocy dzieciom. O 16:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
———–—————–——–———————–——————————————–
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu-Bóg
zapłać. W tym tygodniu prośba do pań z ul. Leśnej: Edeltrauda Świerc, Beata Motal, Beata Drąg, Monika Maleska
———–—————–——–———————–——————————————–
Do nabycia: Gość Niedzielny
———–—————–————————–——————————————–
− 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).
− 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).
− Ekstremalna Droga Krzyżowa 2022. Hasło: Droga pojednania – Sztuka budowania
relacji. Zachęcamy wszystkich, którzy pragną podjąć rozważanie Męki Pańskiej
w formie rzeczywistego wysiłku fizycznego, aby wyruszyli. W Rejonie Zawadzkie tegoroczna edycja odbędzie się 08.04. (piątek przed Niedzielą Palmową), rozpocznie się
Mszą św. o 21.00 w kościele NSPJ. w Zawadzkiem. Są 3 trasy:
 św. Maksymiliana Kolbego początek i koniec w Zawadzkiem (40,3 km)
 św. Ojca Pio z początkiem i zakończeniem w Zawadzkiem (40,2 km)
 św. Józefa (w nowej odsłonie) z Zawadzkiego do Jemielnicy (40,1 km)
Zapisy oraz szczegóły na stronie www.edk.org.pl
———–—————–——–———————–——————————————–
++ Odbyły się pogrzeby: śp. Ginter Koza l. 86; Helena Morawiec l. 72. Wieczny odpoczynek …++.

