od 03.04. do 10.04. 2022 r.
Niedziela 03.04. V Postu
7:00 Różaniec
7:30 O radość życia wiecznego za ++ ojca Franciszka w r. urodzin, matkę Różę, rodziców
Urszulę i Jerzego, ks. Jerzego Obst i pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie,
dla Grzegorza z ok. 50 r. urodzin o Boże bł. w rodzinie
16:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne
17:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Ewalda Ozimek w r. śmierci, ++ z rodzin Ozimek, Spałek
Poniedziałek 04.04.
7:00 Za + Helenę Morawiec - zam. od rodziny Wilczków
10:00 Za + Alicję Lebok - pogrzeb
Wtorek 05.04.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Pawła, ojca Józefa, brata Piotra, dziadków i pokr.

Środa 06.04.
17:00 Za ++ Różę Pałek, Teresę Spałek - zam. od sąsiadów
I Czwartek 07.04.
17:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + ks. Krystiana w 30 r. śmierci, + jego ojca
Piątek 08.04.
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie w int.
rodziny Sawczuk
17:45 Droga krzyżowa
Sobota 09.04.
8:00 Za ++ męża i ojca Wilhelma, rodziców, teściów i pokr.
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 1. Za ++ brata Michała Kabiczke, dziadków Elżbietę, Antoniego Gałęziok, babcię Teresę
Kabiczke
2. Za + s. Zytę - karmelitankę
Niedziela 10.04. Palmowa
7:00 Różaniec
7:30 1. Za ++ Joannę Drzymała, rodziców Jerzego i Franciszkę, teściów Martę i Izydora Drzymała, matkę Różę
2. Za + Karola Ziaja - zam. od sąsiadów
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie
w int. Elfrydy Fleger z ok. 85 r. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie w całej rodzinie
2. Za + Władysławę - zam. od pewnej rodziny
15:00 Droga krzyżowa
17:00 Za ++ syna Jana Hajduk w r. śmierci, żonę Sylwię, ojca Bernarda, dziadków, Annę i pokr.
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Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
14 (1472) 03.04.–10.04.2022 r.

I sobota miesiąca jest dniem w którym przez NSM przepraszamy Miłosiernego Boga
za grzechy świata całego i nasze osobiste. W naszej parafii jest to też szczególny
dzień patronki świątyni i Kolonowskiego. W pierwsze soboty grupa parafian zamawia
Msze św. wynagradzające. Zachęcam i zapraszam do udziału w nich i osobiste przeproszenie. W tej intencji jest też odmawiany w I soboty o godzinie 17:00 Różaniec.
Mija czas obostrzeń w kościołach. Wiele w tym czasie było grzechów, nadużyć, lęku,
pragniemy i za te grzechy i zniewagi przepraszać. Zawierzamy NSM sprawę pokoju
na Ukrainie, parafii, rodzinach i sercach naszych.
Maseczki: Nareszcie możemy w kościele pokazać swoje oblicze, zobaczyć nasze reakcje. Oczywiście kto chce może dla swojego bezpieczeństwa maseczkę zakładać.
Jednak możemy w Nabożeństwach uczestniczyć bez maseczki. Do przyjęcia Komunii
św. można podchodzić po kolei, ławkami obojętnie czy przyjmujemy do ust, czy na
dłoń. Była mała grupa ludzi, którzy usprawiedliwiali swoją nie obecność w świątyni
od 3 lat tym, że zmusza się ich do noszenia maseczki i w ten sposób ogranicza się ich
wolność. Dla tych osób brak maseczek w kościele jest wspaniałą wiadomością. Mogą
wracać do świątyni na modlitwę, mogą wracać do Jezusa. Ale obawiam się, że nic się
nie zmieni, maseczki były tylko pretekstem, usprawiedliwieniem swojej „filozofii życia”.
Zapraszam bliżej stołu (ołtarza): kiedy zapraszamy do siebie gości to chcemy, aby
z nami zasiedli do stołu. Smutno by nam było, gdyby zostali w drzwiach lub usiedli
na progu. Msza św. jest Ucztą. Ołtarz stołem do którego zaprasza Jezus. Siadajmy
bliżej ołtarza, do ławek (miejsca wystarczy dla każdego). Nie stójmy w drzwiach kościoła lub z tyłu, podejdźmy bliżej. A już całkowicie nie do przyjęcia jest siadanie na
stopniach tylnego ołtarza Serca Pana Jezusa (chyba nie wypada siedzieć tyłem do figury)
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 piątek Msza św.
o 21.00 w kościele NSPJ w Zawadzkiem. Do wyboru są trzy trasy:
* św. Maksymiliana Kolbego początek i koniec w Zawadzkiem (40,3 km)
* św. Ojca Pio początek i koniec w Zawadzkiem (40,2 km)
* św. Józefa z Zawadzkiego do Jemielnicy (40,1 km)
W naszej parafii Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą: ulicami miasta w piątek 08.04.
o godzinie 17:45 (Msza św. o 17:00). W Niedzielę Palmową o godzinie 15:00 na
Regolowcu. Wielki Piątek wspólna o godzinie 6:15 oraz w ciągu dnia rodzinnie, indywidualnie.

Ukraina: Można ludzi poszkodowanych przez wojnę wspierać ofiarami pieniężnymi. Można to uczynić na dwa sposoby: z przodu świątyni stoi skarbonka „Ukraina-Pomoc” lub zrobić wpłatę na konto parafii Bank Spółdzielczy Zawadzkie/o Kolonowskie 28 8909 1016 2001 0006 5852 0001. DZIĘKUJEMY za każdą wpłatę i ofiarę. Ofiary przekazujemy, na bieżąco, osobom z Ukrainy. Zebrane ofiary ze skarbonki i wpłaty na konto to-7.700zł.
Wydano osobom z Ukrainy kwotę-5.580zł.
W soboty od 10:00 na plebanii działa świetlica dla dzieci z Ukrainy, w której
można się bawić, grać, uczyć. W salkach katechetycznych działa nieustannie
magazyn, gdzie można przynosić dary oraz nasi goście z Ukrainy mogą po te
dary przychodzić. Zbliżają się Święta, można z czegoś w domu zrezygnować
i za to kupić coś jako dar dla potrzebujących. Do salek-magazynu można
przynosić żywność (bardzo potrzebna), środki chemiczne i czystości. Dary
można przynosić oraz gości z Ukrainy zapraszamy do pobierania rzeczy: od
poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-11:00 i 17:00-18:00 oraz w sobotę 10:00-11:00.
Rodzice dzieci I komunijnych ofiarowali dar dla parafii: dywan do prezbiterium, przed ołtarz oraz nowy Mszał rzymski. Wykonali wiele prac porządkowych wokół świątyni, na cmentarzu i ogrodzie. Bóg zapłać!
Zakopane: wyjazd 22-24.04. spotkanie informacyjne po każdej Mszy św.
w sobotę i niedzielę.
Grecja: spotkanie informacyjne odbędzie się w połowie maja, wtedy też
należy wpłacić całą kwotę euro i resztę złotówek.
W kwietniu lub maju zostaną wymienione wszystkie okna w klasztorze sióstr
oraz wszystkie drzwi zewnętrzne w kościele.

W świątyni stoi krzyż. Pod nim są gwoździe i młotek, kartki i długopis.
Przez cały Wielki Post można podchodzić i wbić do krzyża „swój
gwóźdź” (można przybić go napisany na karteczce), który będzie symbolem,
znakiem swojej sprawy: modlitwy, walki z czymś, postanowieniem, problemem, grzechem, nałogiem, westchnieniem.
Sentencja: abp Alfons Nossol - Miłość w sposób szczególny daje o sobie
znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem, w zetknięciu z całą
historyczną ludzką kondycją, która na rożne sposoby ujawnia ograniczoność
i słabość człowieka. Taki sposób przejawiania się miłości w ludzkim świecie
nazywa się miłosierdziem.

V Niedziela Wielkiego Postu. Po każdej Mszy św. spotkanie osób, które wyjeżdżają
w kwietniu do Zakopanego. Kolekta na remonty obiektów i zabytków diecezjalnych.
———–—————–————————–——————————————–
W środę o 17:00 Msza św. szkolna i Droga krzyżowa
———–—————–————————–——————————————–
W czwartek o 17:00 Godzina św. Po Mszy wieczornej można załatwiać sprawy
kancelaryjne oraz zamawiać Intencje mszalne.
———–—————–————————–——————————————–
W piątek Msza św. będzie o 17:00, natomiast o 17:45 ruszymy Drogą krzyżową
ulicami naszej miejscowości (początek przy krzyżu misyjnym, ul. Opolska, skręt do
ul. Prostej, ul. Leśna i zakończenie przy krzyżu na cmentarzu).
———–—————–————————–——————————————–
Niedziela Palmowa. Podczas każdej Mszy św. poświecenie palm. Przed Mszą św.
o 10:00 gromadzimy się przy figurze MB Fatimskiej, poświęcenie palm i Procesja
do świątyni. O 15:00 Droga krzyżowa na Regolowcu. Kolekta na cele parafii.
———–—————–————————–——————————————–
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu-Bóg zapłać.
W tym tygodniu prośba do pań z ul. Haraszowskie: Magdalena Skiba, Marzena
Mrocheń, Krystyna Niewiak, Konieczko Kornelia.
———–—————–————————–——————————————–
Do nabycia: Gość Niedzielny
———–—————–————————–——————————————–
Zapowiedzi przedślubne:
2. Klaudia Czaja Makowczyce i Szymon Leja Kolonowskie
3.Sylwia Mielnik Ligota Książęca i Marcin Świerc Kolonowskie
3. Katarzyna Ziętek Kolonowskie i Łukasz Gerat Kotórz Wlk.
3. Aleksandra Lepieciło Kolonowskie i Szymon Rodak Lisie Kąty
———–—————–————————–——————————————–
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, wykonane prace. Zostały zakupione nowe
świece ołtarzowe, dekoracje do kościoła oraz krzewy na plac kościelny.
———–—————–————————–——————————————–
Z nauczania abp Alfons Nossol: Chrystus Pan nie tylko pouczał o miłosierdziu, stawiając w samym centrum swoje słynne błogosławieństwo: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”, ale sam je też czynił, będąc wprost ucieleśnionym miłosierdziem Bożym. Jako chrześcijanie mamy obowiązek na Nim się
wzorować i pójść za Nim w kształtowaniu bardziej ludzkiego oblicza naszego świata, w gruntowaniu dzisiaj globalnej „cywilizacji miłości”. Tylko ona może nas
bowiem uchronić od katastrofy i przyczynić się do utrwalenia pokoju. Musimy zatem serio chcieć kroczyć drogą miłosierdzia, potęgując w ten sposób sprawiedliwość w świecie. Początkiem tej drogi jest jednak prawdziwe nawrócenie, będące
także dziełem miłosierdzia.

