Porządek Nabożeństw
od 15.04. do 22.04.2012 r.
Niedziela II Wielkanocy 15.04. Miłosierdzia Bożego - Biała
7:00 Różaniec
7:30 ……………………………………………...
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + Wilhelma Luczyk w miesiąc po śmierci
17:15 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18:00 Za + żonę i matkę Teresę 3 r. śmierci, ++ jej rodziców, ++ pokr. oraz + koleżankę
Małgorzatę
Poniedziałek Wielkanocny 16.04.
7:00 W int. wszystkich ofiarodawców naszej parafii i sióstr karmelitanek
Wtorek 17.04.
17:00 Za + matkę Gertrudę Bartodziej 1 r. śmierci, ojca Ernesta, ++ pokr. i dusze
w czyśćcu
Środa 18.04.
17:00 Za + męża i ojca Leonarda Spałek, ojca i dziadka w 1 r. śmierci
Czwartek 19.04.
18:00 Za + męża Józefa z ok. urodzin, ++ teściów Marię i Richarda, rodziców Wiktorię
i Erwina, Marię i Teodora, ciocię Gertrudę, syna, męża, ++ pokr.
Piątek 20.04.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za + rodziców Renatę i , ++ dziadków Agnieszkę i Alberta, Klarę i Jana, ++ dusze
w czyśćcu
Sobota 21.04.
8:00 Do Ducha św. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę w rodzinie
Macioł
17:30 Nabożeństwo maryjne
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i dary Ducha św. dla syna
Dawida z ok. 18 r. urodzin
Niedziela II Wielkanocy 22.04. III Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 Für + Mutter Anna, Väter Piotr u. Alfred, Ehemann Gerhard, Schwiegereltern Anna
u. Jan, Grosseltern, Schwäger, Schwägerinen u. alle ++ Verwandschaft beiderseit.
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 ………………………………………………
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za ++ rodziców Annę i Pawła, Cecylię i , + 2 siostry, 4 braci ++ z pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

16(959) 15.04.2012 – 22.04.2012

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Dzisiejsza niedziela, kończąca Oktawę Wielkanocy,
zwana jest Niedzielą Białą. Pod koniec starożytności i na
początku średniowiecza ludzie ochrzczeni w Wigilię
Paschalną przez osiem dni nosili białe szaty przywdziane
podczas chrztu. Zdejmowali je właśnie w białą niedzielę. Stąd
jej nazwa. W 2000 r. papież Jan Paweł II ustanowił
w tym dniu Święto Miłosierdzia Bożego.
Spełnił w ten sposób wolę samego Boga, która została
objawiona za pośrednictwem św. Siostry Faustyny Kowalskiej, zakonnicy ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
w dniu 22 lutego 1931 roku. Pan Jezus sam żądał ustanowienia tego święta i dał obietnice związane z nim: „Pragnę, aby
święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz; a szczególnie
dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego,
wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mego;
która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia
win i kar; w dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski...
Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone
było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie
zwróci się do Źródła Miłosierdzia Mojego”. (Dz. Nr 699)
Posłannictwo s. Marii Faustyny zostało zapisane w jej Dzienniczku, który
prowadziła na życzenie Pana Jezusa oraz spowiedników. Zanotowała w nim wiernie
wszystkie życzenia Pana Jezusa, a także opisała zetknięcia swej duszy
z Nim. To dzieło w sposób niezwykły przybliża tajemnicę miłosierdzia Bożego.
Zachwyca ono nie tylko ludzi prostych, ale także naukowców, którzy odkrywają
w nim dodatkowe źródło dla badań teologicznych. Słowami bł. Jana Pawła II, które
wypowiedział w 1999 roku „zachęcam was z całego serca, abyście
w środowiskach swego życia i pracy byli apostołami Bożego Miłosierdzia tak jak św.
Siostra Faustyna Kowalska”.

SENTENCJA TYGODNIA: Anonim: Żyć, znaczy być niestrudzonym nosicielem Chrystusa, który jest Życiem.

Sens:
Po środku izby pali się ognisko. Za oknem zima. W izbie tak przytulnie.
Nagle przez uchylone drzwi wlatuje wróbel. Przelatuje izbę i wylatuje.
Z zimy powrócił do zimy. Był i znikł. Także życie człowieka jest jak
mgnienie oka. Są ludzie, którzy na swój los narzekają - „ nic od życia nie
otrzymałem”. Są ludzie, którzy są optymistami - „otrzymałem od życia
więcej niż oczekiwałem”. Każdemu życie COŚ przynosi. Są ludzie, którzy
stawiają życiu i innym wielkie wymagania, Ci zawsze będą
niezadowoleni. Są też tacy, którzy cieszą się tylko tym, że żyją, oni
zawsze są zadowoleni. Tak jak w miłości, przyjaźni. Kiedy miłość jest
miłością? Kiedy przyjaźń jest przyjaźnią? Może wtedy, gdy nie żąda się
niczego od drugiego. Jedyne pragnienie to, aby istniał. Ten, który
kocha chce przede wszystkim istnienia drugiej osoby. Mówiąc kocham
mówimy tylko jedno słowo „BĄDŹ”, Bądź na wieczność. Ukochać jakąś
istotę, przyjaźnić się to powiedzieć: Ty nie umrzesz. Będziesz we mnie
na wieczność, glob ziemski nas nie rozdzieli. Być blisko drugiego to nie
tylko być „z” drugim, ale to być „dla” drugiego. Może być taka
intensywność uczuć, że, jak w bajce - „kiedyś serce, przeglądając się
w lustrze zobaczyło twarz osoby, o której cięgle myśli, tęskni, kocha. Ta
intensywność uczuć sprawiła, że w sercu wyryło się oblicze osoby
ukochanej .”
Są ludzie, którzy w miłości, przyjaźni szukają tylko swojej chwały,
siebie. Tacy nie myślą o drugim. Chcą, aby wszyscy byli tacy jak sobie to
wymarzą, jak sobie zaplanują. Właściwie nie interesuje ich los
drugiego. Jak interesuje to tylko o tyle o ile dotyczy ich samych. Ale są
i tacy, którzy w miłości, przyjaźni, nie myślą o sobie. Pragną słuchać,
patrzeć, być przy drugim. Jeśli czynią dobro w miłości, przyjaźni, czynią
to cicho i dyskretnie.
Uśmiechnij się (ks. Jan Twardowski):
Aaa serca dwa, jęczą piszczą obydwa.
W małżeństwie trudne jest tylko pierwsze dwadzieścia pięć lat,
a potem to już jako tako.
Uczcie się od wróbla. On najpierw buduje gniazdo, a potem
zaprasza samiczkę. A wy młodzi robicie
tak: najpierw dziecko,
potem ślub, a na koniec „ Jezus Maria, gdzie będziemy mieszkali”.
Nie żeń się chłopie z czystej miłości, zaraz się dowiesz w takowym
stanie – miłość odejdzie, baba zostanie.
Czy wiesz, że:
...z wyszukiwarki Google korzysta ponad miliard osób miesięcznie. Ten
miliard internautów spędza w serwisie około 200 miliardów minut (380 tysięcy lat) każdego miesiąca.

16/2012
Przyszła Niedziela Biała - Miłosierdzia Bożego. Kolekta na remont dachu klasztoru zbierana
przez przedstawicieli PRD po Mszach św. O godz. 17:15 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
We wtorek o 18.00 Msza św. jako dekanalny Emaus Kapłanów w parafii Łagiewniki Małe.
Dlatego Msza św. w naszej parafii będzie o godz. 17:00.
W środę Msza św. szkolna o godz. 17:00. Po Mszy o 17:45 w salce spotkanie dla rodziców
dzieci I komunijnych.
W piątek po Mszy św. w salce spotkanie rodziców kandydatów do Bierzmowania.
Przyszła Niedziela III Wielkanocna. W ramach Niedzieli Pastoralnej będziemy gościli na
Mszach św. przedstawicieli WSD z Opola. Kolekta przeznaczona na potrzeby seminarium.
O godz. 17:15 Nabożeństwo powołaniowe.
Zachęcamy do zobaczenia nowej szaty graficznej naszej strony parafialnej oraz wielu nowych
zdjęć w galerii. www.parafia-kolonowskie.pl
Caritas Parafialny i Rodzina Kolpinga organizuje w dniach 30 i 31 maja br. wycieczkę do
Krakowa. W programie: Kazimierz, rynek, muzeum podziemia, Wzgórze Wawelskie, Tyniec.
Odpłatność 200 zł. 50% odpłatności należy wpłacić do końca kwietnia, pozostałą część do 15
maja. Zapisy u p. Grażyny Piaszczyńskiej - tel. 77 4611 201.
DFK Kolonowskie wspólnie z Parafialnym Zespołem Caritas oraz UMiG planuje zorganizować
cykl spotkań nt „Zasad udzielania I pomocy w różnych przypadkach” Szkolenie to kierowane
jest dla wszystkich zainteresowanych tą tematyka z całej gminy. Pierwsze spotkanie odbędzie
się 22.04.2012 godz. 16:00 w salce parafialnej w Kolonowskiem. Chętnych prosimy o zapisywanie się na listach wyłożonych z tyłu na stoliczku w kościele lub pod nr tel. 4611032
Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Diecezji Opolskiej zaprasza do udziału w organizowanych
w bieżącym roku pielgrzymkach szczegóły na :www.pielgrzymki.nasza-wiara.pl
Bóg zapłać za wszelkie świąteczne dary i ofiary: za artykuły spożywcze, słodycze i owoce
ofiarowane na paczki dla naszych chorych, dla chłopców z ośrodka w Zamku, dla chłopców
z kołatkami.
Zbiórki: Boży grób 2.621 zł. 17 euro. KUL 467 zł.2. euro, siostry karmelitanki 3.271 zł. 9 euro.
Do nabycia: Gość Niedzielny.
Rodzina Kolpinga zaprasza mieszkańców gminy na wyjazd do parku Wodnego w Tarnowskich
Górach w piątek 20.04.2012 r. Zapisy u p. Anny Bogdoł tel. 774611140 wew. 22
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Adelajdzie Karkowska składamy jak
najserdeczniejsze życzenia Bożego 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!
JEZU UFAM TOBIE

