Porządek Nabożeństw
od 05.06. do 12.06.2011 r.
Niedziela 05.06. Wniebowstąpienie Pańskie, ur.
7:30
Für + Ehemann u Vater Otto, Sohn Lucjan, ++ Eltern Maria u. Teodor, Schwiegereltern
Anna u. Jan, Schwester Krystyna, 3 Schwäger, 2 Schwägerinnen u. alle ++ aus der
Verwandtschaft
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za żyjących i ++ Parafian
17:15
Nabożeństwo nieszporów
18:00
Za + męża i ojca Józefa w r. śm., 2 synów, ++ rodziców i teściów oraz ++ z pokr.
Poniedziałek 06.06.
18:00
Za żyjących i ++ z rodziny
Wtorek 07.06
15:00
Do Op. Bożej, przez wst. Niepokalanego Serca Maryi, z podz. za wszelkie łaski,
z prośbą o dalsza opiekę Bożą dla p. Anny Rock z ok. 90 r. ur.
18:00
Za ++ rodziców Gertrudę i Waltra Sprancel, ich rodziców i rodzeństwo z obu stron,
++ rodziców Martę i Emanuela Ziaja oraz ++ z pokr.
Środa 08.06. św. Jadwigi Królowej wsp.
17:00
Za ++ rodziców Martę i Jana Bock, Krystynę i Wilhelma Dambon, braci Józefa
i Franciszka oraz za ++ z pokr. (Msza św. szkolna)
Czwartek 09.06.
18:00
Za + męża Józefa Leja w r. śm., ++ rodziców Paulinę i Józefa Steinert, Paulinę i Franciszka Leja, Beatę Leja, brata Gerharda Steinert, Teodora Kosytorz, Elżbietę i Pawła
Leja oraz wszystkich ++ z pokr.
Piątek 10.06. bł. Bogumiła, bpa, wsp.
17:30
Różaniec w int. dzieci i młodzieży
18:00
Do Op. Bożej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą, bł. i zdrowie
w rodzinie
Sobota 11.06. św. Barnaby, ap., św.
8:00
Do Op. B., , przez wst. MBN Pomocy, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie
i bł. Boże z ok. 75 r. ur., oraz o bł. Boże w rodzinach dzieci
12:00
Msza św. ślubna Edyty Woźnica i Marcina Bryłka
13:30
Do Op. Bożej, przez wst. MBN Pomocy, z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze,
w int. absolwentów Szkoły Podstawowej w Kolonowskiem z rocznika 1961 oraz
w int. naszych nauczycieli i wychowawców i za ++ kolegów
17:30
18:00

Nabożeństwo maryjne
Za + męża i ojca Grzegorza Kupke w I r. śm.

Niedziela 12.06. Zesłanie Ducha Świętego, ur.
7:30
…………………………………………………….(Deutsch)
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za żyjących i ++ Parafian
17:15
Nabożeństwo nieszporów
18:00
Przez wst. MBN Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże
z ok. ur. męża Andrzeja oraz z ok. 3 r. ślubu

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata
Wniebowstąpienie Pana Jezusa jest dla
współczesnego człowieka wydarzeniem dość
dziwacznym, a nawet nie z tego świata.
Czyż nie przeczy bowiem ludzkiej logice
fakt, że „Jezus wstąpił do nieba”? Wszelkie
próby zdroworozsądkowego tłumaczenia
spełzają na niczym.
A 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, aż do skończenia świata”. Co
więcej wskazał również, po co idzie do Ojca: „Idę przecież, aby
przygotować wam miejsce”. Warto także 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 życia, aby wszyscy poznali i uwierzyli,
że Chrystus jest Synem Bożym.
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 najbliższą sobotę święceń kapłańskich.

Ciernisty krzak
Wyrósł na stokach góry i upajał się powietrzem i słońcem.
Ale po początkowym okresie, gdy był zielonym, delikatnym
pędem, jego powykręcane, niezgrabne gałązki pokryły się
brzydkimi i kłującymi cierniami. Zaczęły go nienawidzić ptaki
i owce, którym przy każdym dotknięciu wyrywał kępki wełny.
Unikały go także kozy, które nie są wybredne i skubałyby
nawet kamienie.
Inne krzaki i krzewy szczyciły się kwiatami i listkami,
a niektóre także owocami. Biedny ciernisty krzak produkował
jedynie ciernie. Wieczorny wiatr przynosił mu pogardę
i drwiny innych roślin.
Jednak, gdy Bóg zapragnął rozmawiać z Mojżeszem,
wybrał skromny krzak ciernisty na stoku góry.
Krzak stał się wtedy tronem Boga, jaśniał dużo mocniej niż
słońce płonącym blaskiem i ogniem, tak jakby każdy z jego
cierni zmienił się w drogocenny kamień mieniący się tysiącem
błysków najczystszego światła.
KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Czego dokonuje Duch Święty w Kościele?
Duch Święty buduje, ożywia i uświęca Kościół: Duch
Miłości przywraca ochrzczonym utracone przez grzech
podobieństwo Boże i pozwala im żyć w Chrystusie, uczestniczyć w życiu Trójcy Świętej. Posyła ich, aby dawali świadectwo
o Prawdzie Chrystusa i ustala ich wzajemne funkcje, aby
wszyscy przynosili „owoce Ducha” (por. Ga 5,22–23).
Jak działają Chrystus i Duch Święty w sercach
wiernych?
Przez sakramenty Chrystus członkom swego Ciała udziela
Ducha Świętego i łaskę Bożą, które przynoszą owoce nowego
życia według Ducha. Wreszcie Duch Święty jest Nauczycielem
modlitwy.
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Dzisiaj obchodzimy Niedzielę ur. Wniebowstąpienia Pańskiego
Zapraszam na nabożeństwo majowe o godz. 17:15
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na WSD i Kurię Biskupią, a przed
kościołem zbiórka na świątynię Opaczności Bożej. Bóg zapłać!
Dziś na Górze św. Anny pielgrzymka Mniejszości Narodowych.
W sobotę o godz. 10:00, w katedrze opolskiej, odbędą się święcenia
prezbiteratu.
Niech nasza modlitwa towarzyszy nowo wyświęconym i módlmy się w intencji
powołań!
W niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zapraszamy do udziału
w nowennie, aby ożywić w nas Jego dary.
Kolekta następnej niedzieli przeznaczona jest na zakup opału. Bóg zapłać!
W czwartek (16.06) na Górze św. Anny odbędzie się Dzień Modlitw Chorych
i Niepełnosprawnych. Chętni proszeni są o zapisywanie się na listę w zakrystii.
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy byli zaangażowani
w przygotowania do wizytacji biskupiej, a w szczególności: PRD, s. Marii
Magdalenie, s. Adalbercie, orkiestrze, chórowi p. organistce, szafarzom,
dzieciom Maryi, ministrantom, rodzicom kandydatów do s. bierzmowania.
Danielowi Macioł i Łukaszowi Kulig za wyczyszczenie rozety Bóg zapłać!
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Edyta Woźnica z Kolonowskiego i Marcin Damian Bryłka z Dobrodzienia (zap. III)
Do nabycia: Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico i Weite Welt
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Małgorzacie
Gerlich, p. Annie Rock, p. Annie Tacica, p. Hildegardzie Garcorz oraz
p. Jadwidze Ludwig składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego
błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Długiej: Teresę Dudarewicz,
Agnieszkę Kampa, Jadwigę Grobarek oraz Jadwigę Oblong. Bóg zapłać!
Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia!

