Porządek Nabożeństw
od 19.06. do 26.06.2011 r.
Niedziela 19.06. Najświętszej Trójcy, ur.
7:30
Für + Ehemann u. Vater Erich Fiedler anlässlich des I. Monats nach dem Tode
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za żyjących i ++ Parafian
17:15
Nabożeństwo nieszporów
18:00
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie
Poniedziałek 20.06. bł. Alojzego Gonzagi, zak., wsp.
18:00
Do Op. B., przez wstaw. Niepokalanego Serca Maryi z podz. za wszelkie łaski,
z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę Bożą dla p. Hildegardy z ok. ur.
Wtorek 21.06 NMP Opolskiej, wsp.
18:00
Przez wstaw. MBN Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
zdrowie i bł. Boże dla p. Renaty Knapik z ok. 50 r. ur. oraz o bł. Boże w rodzinie
Środa 22.06.
9:00
W int. uczniów, nauczycieli i wychowawców z ok. roku szkolnego
i katechetycznego
18:00
Za + syna Pawła Mańczyk w I r. śm.
Czwartek 23.06. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ur.
7:00
……………………………………(Deutsch)
8:30
1. Za żyjących i ++ hutników
2. Ku czci Najśw. Sakramentu za żyjących i ++ parafian
18:00
Za + matkę Marię Czorniczek w I r. śm.
Piątek 24.06. Narodzenie Jana Chrzciciela, ur.
17:30
Różaniec w int. dzieci i młodzieży
18:00
……………………………………(z procesją)
Sobota 25.06.
8:00
……………………………………(z procesją)
17:30
18:00

Nabożeństwo maryjne
Za ++ rodziców Katarzynę i Teofila Bonk, ++ z rodzeństwa z obu stron,
dziadków, brata Gotfryda, żonę Otylię oraz za ++ z rodzin Bonk, Czupała i Mojza

Niedziela 26.06. XII Zwykła
7:30
Für + Ehemann u. Vater Jan, ++ Eltern, Barbara u. Stanisław, Wiktoria u. Karol
Schwester, Stefania u. Hildegarda Brüder Wilhelm u. Oswald Schwägerin
Elżbieta, Neffe Jerzy u. alle ++ aus der Verwandtschaft
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za żyjących i ++ Parafian
17:15
Nabożeństwo nieszporów ( z procesją)
18:00
Za + matkę w r. śm., ojca, brata, teściów oraz ++ z pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Żyjmy w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Nasze codzienne wyznanie wiary
rozpoczyna się od słów: „Wierzę w jednego
Boga”. I tego chce sam Bóg przykazując Mojżeszowi i Izraelitom: „Nie będziesz miał bogów
cudzych przede mną”. To przykazanie jest
wiążące także dla nas chrześcijan. Skąd zatem
wzięła się Trójca Przenajświętsza? Objawił nam
to Jezus Chrystus.
Zrozumieć może to tylko ten, kto całkowicie zdaje się na Boga. Do tego potrzebny zaś
jest Duch Święty. To nie przypadek, że uroczystość Trójcy Przenajświętszej obchodzimy w tydzień po uroczystości Zesłania Ducha
Świętego. To Duch Święty wysyła nas z posłannictwem „Idźcie
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam
przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata”. Nasze słowa, gesty i obrazy to tylko nieudolne
próby zbliżenia się do tajemnicy Boga. Najświętsza Trójca jest
jednak naszą ojczyzną. Ona jest naszym znakiem rozpoznawczym.
Nasze chrześcijańskie życie rozpoczyna się i kończy w Imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego.

25/2011

Rozgwiazdy
Na morzu rozpętała się straszliwa burza. Ostre podmuchy lodowatego wiatru przenikały
wodę i unosiły ją w olbrzymich falach, które spadały na plażę niczym uderzenia młota mechanicznego. Jak stalowe lemiesze orały dno morskie, wyrzucając z niego na dziesiątki metrów od brzegu
małe zwierzątka, skorupiaki, drobne mięczaki.
Gdy burza minęła, tak samo gwałtownie jak przyszła, woda uspokoiła się i cofnęła. Teraz
plaża była pokryta błotem, w którym zwijały się w agonii tysiące rozgwiazd. Było ich tyle, że plaża
wydawała się zabarwiona na różowo.
Zjawisko to przyciągnęło wielu ludzi ze wszystkich stron wybrzeża. Przyjechały nawet
ekipy telewizyjne, aby sfilmować to dziwne zdarzenie.
Rozgwiazdy były prawie nieruchome. Umierały.
Wśród tłumu stało również dziecko, trzymane za rękę przez ojca. Zasmuconymi oczyma
wpatrywało się w małe rozgwiazdy. Wszyscy na nie patrzyli, ale nikt nic nie robił.
Nagle dziecko puściło rękę ojca, zdjęło buciki i skarpetki, i pobiegło na plażę. Pochyliło się, małymi rączkami podniosło trzy rozgwiazdy i biegiem zaniosło je do wody, potem wróciło i powtórzyło
całą operację.
Zza cementowej balustrady jakiś mężczyzna zawołał:
Co robisz chłopczyku?.
Wrzucam do morza rozgwiazdy. W przeciwnym razie wszystkie zginą na plaży – odpowiedziało dziecko.
Tu znajdują się tysiące rozgwiazd, nie możesz ich uratować. Jest ich zbyt wiele! – zawołał
mężczyzna. Tak dzieje się na wszystkich plażach wzdłuż brzegu! Nie możesz zmienić biegu rzeczy!
Dziecko pochyliło się, by wziąć do ręki inną rozgwiazdę i rzucając ją do wody, powiedziało:
A jednak zmieniłem bieg rzeczy dla tej oto rozgwiazdy.
Mężczyzna przez chwilę milczał, a potem pochylił się, zdjął buty i skarpety, i zszedł na
plażę. Zaczął zbierać rozgwiazdy i wrzucać je do morza. Po chwili zrobiły to samo dwie dziewczyny. Było ich już czworo wrzucających rozgwiazdy do wody. Po paru minutach było ich 50, potem
100, 200 osób, które wrzucały rozgwiazdy do morza.
W ten sposób uratowano je wszystkie.
Wystarczyłoby, aby dla przemiany świata ktoś, nawet mały, miał odwagę rozpocząć.

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Jakie jest posłanie Kościoła?
Posłaniem Kościoła jest głoszenie i krzewienie wśród wszystkich narodów Królestwa Bożego zapoczątkowanego przez Jezusa Chrystusa. Stanowi tu na ziemi zalążek oraz zaczątek tego
Królestwa.

Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Trójcy Przenajświętszej
Zapraszam na nabożeństwo nieszporów o godz. 17:15!
Kolekta na zakup opału wyniosła 3 963 zł i 21,75 €. Bóg zapłać!
Przed kościołem zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu. Bóg zapłać!
Dziś kończy się czas przyjęcia Komunii Wielkanocnej.
We wtorek wsp. NMP Opolskiej, patronki miasta Opola.
W środę zakończenie roku szkolnego i katechetycznego.
spowiedzi dla dzieci i młodzieży we wtorek od godz. 15:00 do 18:00.

Okazja

do

W czwartek przypada ur. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Uroczysta procesją
z Najświętszym Sakramentem wyruszy po Mszy Św. o godz. 8:30. Przyozdabiamy domy
religijnymi obrazami i symbolami na terenie całej parafii.
Od piątku oktawa Bożego Ciała, zapraszamy codziennie do udziału w procesjach.
W piątek Ur. Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
W sobotę i niedzielę na Górze Św. Anny pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców.
Wyjazd pielgrzymki rowerowej o godz. 6:00.
Zapraszamy dziewczynki od 6 lat, które pragną sypać kwiatki podczas procesji na Boże
Ciało na prośbę w poniedziałek, 20 czerwca o godz. 16:00 do kościoła.
Dzieci i młodzież zapraszamy do robienia dywanów kwiatowych w środę od godz. 16:00
Od 18 do 23 lipca na Górze Św. Anny odbywa się Święto Młodzieży. Osoby zainteresowane
(od 2 klasy gimnazjum) są proszone o zapisanie się na liście w zakrystii.
Od 23 do 30 sierpnia pielgrzymka piesza na Górę Św. Anny. Proszę osoby zainteresowane
o wpisanie się na listę.
Serdeczne podziękowania Grzegorzowi
naprawę kosiarki do trawy. Bóg zapłać!
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Do nabycia: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

W jakim sensie Kościół jest misterium?
Kościół jest misterium o tyle, o ile w jego rzeczywistości widzialnej jest obecna i działająca
rzeczywistość duchowa, Boska, którą można dostrzec jedynie oczami wiary.

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Małgorzacie Gerlich, p.
Annie Rock, p. Annie Tacica, p. Hildegardzie Garcorz, p. Jadwidze Ludwig
składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na
dalsze lata!!!

Co oznacza, że Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia?
Oznacza, że jest znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności
całego rodzaju ludzkiego.

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Chabrów: Różę Pawlik, Marię Kutal, Annę Muc i Krystynę Spałek. Bóg zapłać!
Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia!

