Porządek NaboŜeństw
od 16.05. do 23.05.2010 r.
Niedziela 16.05. Wniebowstąpienie Pańskie, ur.
7:30
Für + in Deutschland Therese Solloch
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
Do Miłosierdzia BoŜego z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe w rodzinie oraz o zbawienie
wieczne dla + męŜa Gotfrieda, swata Konrada, siostrę Małgorzatę, ++ rodziców, teściów oraz 3 szwagrów
16:00
NaboŜeństwo majowe w Zameczku-Kątach
18:00
Za ++ rodziców Pawła i Annę Drzymała, Wiktora i Cecylię Laski oraz ++ z rodzeństwa
Poniedziałek 17.05.
7:00
Za ++ dziadków Annę i Piotra Motzny, Martę, Marię i Józefa Rogalskich, Jana i Rozalię Niwergol, córkę Annę Naumann, szwagra Henryka Ochmann oraz ++ z pokr.
18:00
NaboŜeństwo maryjne i nowenna do Ducha Świętego
Wtorek 18.05.
18:00
Za ++ rodziców Julię i Józefa Wonschik, ich rodziców, rodzeństwo, szwagra Józefa
Bok oraz za ++ z pokr. Wonschik-Kolloch
18:45
NaboŜeństwo maryjne i nowenna do Ducha Świętego
Środa 19.05.
17:00
Za + brata Rajmunda, rodziców, Józefa i Marię, + męŜa, jego Ŝonę Hildegardę, teściów
z obu stron, 3 szwagrów, szwagierkę , ciotkę RóŜę oraz ++ z pokr. (Msza św. szkolna)
17:45
NaboŜeństwo maryjne i nowenna do Ducha Świętego
Czwartek 20.05.
18:00
Do św. Judy Tadeusza o miłosierdzie BoŜe, zdrowie i BoŜe bł., w int. p. ElŜbiety;
o opiekę BoŜą i zdrowie dla jej synów oraz o dary Ducha Świętego dla jej wnuków
18:45
NaboŜeństwo maryjne i nowenna do Ducha Świętego
Piątek 21.05. św. Jana Nepomucena, prezb. i m., wsp.
11:00
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą dla pp. Kornelii i Dietra z rodziną z ok. 25 r. ślubu oraz za ++ Konrada Ochotta, Alfreda Mrohs, Danutę Garbas
oraz za wzsystkich Ŝyjących i ++ krewnych i znajomych
18:00
NaboŜeństwo majowe i nowenna do Ducha Św.
Sobota 22.05.
8:00
Za + syna Henryka Maniera, + męŜa, ++ rodziców, teściów, siostry, szwagrów oraz za
++ z pokr.
15:00
Do Op. B. przez wst. MBN Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę
BoŜą i zdrowie dla p. Piotra Grabowskiego oraz o zdrowie dla całej rodziny
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne z nowenną do Ducha Świętego
1. Za + męŜa i ojca Józefa Świerc z ok. ur., ++ z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za + w Niemczech Gertrud Krupok

Niedziela 23.05. Zesłanie Ducha Świętego, ur.
7:30
Für + Tante Maria Schlenker zum I Todestag
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
Za Ŝyjących i ++ parafian
17:15
NaboŜeństwo majowe
18:00
Za + Ŝonę, rodziców i teściów

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
20(861) 16.05.2010 – 23.05.2010

A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony
do nieba
W niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego
stajemy razem z uczniami na górze i wpatrujemy
się w niebo, do Którego „został uniesiony” Jezus.
PoniewaŜ ludzkie próby racjonalnego tłumaczenia
tego wydarzenia mijają się z celem, pytamy raczej,
co nam, chrześcijanom mówi ten fakt? Jakie jest
znaczenie religijne i moralne tego wydarzenia?
Niewątpliwie Wniebowstąpienie Chrystusa
to wskazanie nam drogi do Domu Ojca! Chrystus zaprasza nas do
powrotu do naszego domu, tam skąd wyszliśmy. Ponadto, wstępując
do nieba, Chrystus nie opuszcza swego ludu. Wielokrotnie bowiem,
przed Wniebowstąpieniem podkreślał: „Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aŜ do skończenia świata”. Co więcej wskazał równieŜ,
po co idzie do Ojca: „Idę przecieŜ aby przygotować wam miejsce”.
Warto takŜe zwrócić uwagę i na ostatnie Jego słowa przed Wniebowstąpieniem: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody …” czyli dawajcie świadectwo o Mnie względem tych, których spotkacie na drodze
Ŝycia, aby wszyscy poznali i uwierzyli, Ŝe Chrystus jest Synem BoŜym.
Spróbujmy więc dostrzec to wydarzenie roku liturgicznego
i tajemnicę wiary, jaką jest Wniebowstąpienie, w świetle naszych
zadań i naszego chrześcijańskiego powołania. Oczekując zaś Zesłania Ducha Świętego wypraszajmy w modlitwie Jego darów dla nas
i naszych bliskich, szczególnie zaś dla diakonów naszej diecezji, którzy poprzez rekolekcje święte przygotowują się do przyjęcia w najbliŜszą sobotę święceń kapłańskich.

OPOWIADANIE:
Karawana na pustyni
PodróŜował po pustyni pewien potęŜny monarcha, a w ślad za nim postępowała długa karawana przewoŜąca naleŜące do niego niezliczone skrzynie
pełne złota i drogocennych kamieni.
W połowie drogi jeden z wielbłądów, oślepiony rozŜarzonym piaskiem,
runął z westchnieniem na kolana i więcej się juŜ nie podniósł.
Skrzynie, które dźwigał, zsunęły się z jego boków na ziemię, roztrzaskując się, a perły i drogocenne kamienie zmieszały się z piaskiem.
Król nie zatrzymał pochodu, bowiem nie miał juŜ więcej skrzyń,
a wszystkie wielbłądy były i tak przeciąŜone. Z gestem wyraŜającym tyleŜ
Ŝalu, co i wielkoduszności, zezwolił swym paziom i giermkom pozbierać te
cenne kamienie, które zdołają odszukać.
Podczas gdy oni poszukiwali chciwie łupu i przetrząsali mozolnie piach,
król kontynuował swą podróŜ po pustyni.
Spostrzegł jednak, Ŝe ktoś postępuje nieustannie jego śladem. Odwrócił
się i zobaczył, Ŝe biegnie za nim spocony i zdyszany jeden z jego paziów.
A ty – zapytał go monarcha – nie zatrzymałeś się, by pozbierać bogactwa?
Młodzieniec odpowiedział mu z radością i dumą:
Ja idę za moim królem.

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Na czym polega chrześcijańska świętość?
Chrześcijańska świętość polega zasadniczo na doskonałej miłości.

Kto jest powołany do świętości?
Wszyscy wierni z kaŜdego stanu lub warstwy społecznej wezwani są do
pełni Ŝycia chrześcijańskiego i do doskonałej miłości. Doskonałość chrześcijańska ma tylko jedno ograniczenie: to, Ŝe jest niczym nie ograniczona.

Czy na drodze do świętości znajduje się jakieś obowiązkowe przejście?
Tak, droga do doskonałości prowadzi przez krzyŜ: „Jeśli kto chce pójść
za Mną, niech się za-prze samego siebie, niech weźmie krzyŜ swój i niech
Mnie naśladuje” (Mt 16,24).
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Dzisiaj obchodzimy Wniebowstąpienie Pańskie. Zapraszam na naboŜeństwo majowe do Zameczku-Kątach o godz.16:00. Po naboŜeństwie
Rodzina Kolpinga zaprasza na kiełbaski.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na dalszy remont dachów zabudowań parafialnych
Zapraszam na naboŜeństwa majowe z nowenną do Ducha Św. przed
uroczystością Zesłania Ducha Św.
We wtorek o godz. 19:15 spotkanie Rady Duszpasterskiej.
W czwartek wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezb. i męczennika.
W sobotę o godz. 10:00 w katedrze opolskiej święcenia prezbiteratu
absolwentów WyŜszego Seminarium Duchownego i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Zachęcamy do modlitwy za kandydatów przygotowujących się do
święceń.
Serdeczne podziękowania składamy: p. Janowi Wałaszek, p. Pawłowi Zuber, p. Edmundowi Drzymała, p. Józefowi Kulik, p. Heinzowi
Wonschik, p. Michałowi Dziuba za wywiezienie śmieci nagrobków
z cmentarza; p. Andrzejowi Cieśla za wymianę Ŝarówek i p. Henrykowi Drzyzga za porządkowanie obejścia po robotach dekarskich.
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes,
Pico, Weite Welt.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Annie
Świerc oraz Oldze śołnierczyk składamy jak najserdeczniejsze
Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Annę
Świerczok, Irenę Niemiec, Ewę Chrapkiewicz oraz Danutę Królczyk.
Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

