Porządek Nabożeństw
Od 29.04. do 06.05.2012 r.
Niedziela IV Wielkanocy 29.04.
7:00 Różaniec
7:30 Zur Maria Hilf als Dank für erhaltene Gnaden u. mit der Bitte um weiteren Gottes Schutz anlässlich des
Geburtstages u. Gesundheit für den Enkel Piotr
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za parafian
Chrzest: Aleksander Józef Chromiec
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za ++ Józefa Kupisz 10 r. śmierci, ++ teściów Franciszkę i Konstantego Polczyk, 2 braci Andrzeja
i Tadeusza
Poniedziałek 30.04.
7:00 Do Bożej Op. o bł. siły, zdrowie dla Gertrudy Koziołek z ok. 91 r. urodzin oraz za + męża Karola
14:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie
z ok. 25 r. ślubu i urodzin
Wtorek 01.05. św. Józefa rzemieślnika, wsp.
8:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie z ok.. urodzin
oraz o Boże bł. w rodzinie
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ matkę Adelajdę w r. śmierci, ojca Wilhelma oraz ++ z pokr. Szaton i Czok
Środa 02.05.
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Do Bożej Op. za wst. bł. Karoliny Kózkównej z prośbą o siłę i wolę pójścia przez życie śladami Jezusa
i jego Matki dla kandydatów do Bierzmowania
Czwartek 03.05. NMP Królowej Polski, ur.
8:00 Za żyjących i ++ z rodzin Krupok, Kompała, Soloch i Labus
17:00 Godzina św. i nabożeństwo majowe
18:00 Za + męża i ojca Wernera oraz ++ rodziców z obu stron
Piątek
7:00
17:00
18:00

04.05. św. Floriana , m, wsp.
Für alle Kranken aus unserer Pfargemeinde
Różaniec za młode pokolenie oraz nabożeństwo majowe
Za + męża i ojca z ok. urodzin oraz za ++ pokr. z obu stron

Sobota 05.05.
8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę z ok. 90 r. urodzin dla Jadwigi Wiśniewskiej zam. od całej rodziny
17:00
18:00

Nabożeństwo majowe
Za + męża i ojca Ericha Fiedler 1 r. śmierci

Niedziela V Wielkanocy 06.05.
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Vater Wilhelm zum Todestag u. Geburstag, Mutter Gertruda, Großeltern Teofil u. Karolina,
Wilhelm u. Rozalia,++ Anna u. Józef u. ++ aus der Verwandtschaft beiderseits
9:30
10:00
15:00
18:00

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
W int. dzieci I komunijnych i ich rodzin
Nabożeństwo majowe
Za +ojca Konstantego w 20 r. śmierci, ++ matkę Marię, rodziców Helenę i Bolesława, ++ dziadków
z obu stron i pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

18(961) 29.04.2012 – 06.05.2012
Tydzień Modlitw o Powołania do Służby w Kościele
Czwarta
Niedziela Wielkanocna
rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do
Służby w Kościele. Wpatrując się w ewangeliczną postać Chrystusa – Dobrego Pasterza
mamy okazję ponownie pochylić się nad
tajemnicą powołania.
W papieskim Orędziu na 49. Światowy
Dzień Modlitw o Powołania Benedykt XVI
napisał: «Życzę, by Kościoły lokalne, w ich
różnych wymiarach, stały się „miejscem”
uważnego rozeznania i głębokiej weryfikacji
powołania, oferując młodym ludziom mądre
i mocne towarzyszenie duchowe. W ten
sposób wspólnota chrześcijańska stanie się wyrazem miłości Boga, która
chroni w sobie każde powołanie. Ta dynamika, która jest zgodna z nowym
przykazaniem miłości Jezusa, może znaleźć wymowną i szczególną realizację w rodzinach chrześcijańskich. (…) Rodziny są nie tylko uprzywilejowanym miejscem formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, ale mogą reprezentować „pierwsze i najlepsze seminarium powołaniowe do życia ofiarowanego
na służbę Królestwa Bożego”. Najpierw w rodzinach trzeba na
nowo odkryć piękno i znaczenie kapłaństwa oraz życia konsekrowanego.
Duszpasterze oraz wszyscy wierni świeccy powinni współpracować, aby
w Kościele mnożyły się „domy i szkoły wspólnoty” na wzór Świętej
Rodziny z Nazaretu, która stała się harmonijnym odbiciem na ziemi
życia Trójcy Świętej».
Przeżywając we wspólnocie parafialnej ten szczególny tydzień
okresu Wielkanocnego pamiętajmy o modlitwie o tych, którzy odpowiedzieli na głos Bożego wezwania do pracy w Owczarni Pana oraz
o młodych ludziach, którzy zastanawiają się nad wyborem życiowej drogi.
Zachęceni przez Papieża, módlmy się też za nasze rodziny, aby były «żyzną
glebą» dla wzrostu powołań kapłańskich i zakonnych. Starajmy się wreszcie nieustannie kształtować w sobie i w tych, za których się w tych dniach
modlimy, postawę wrażliwości na glos powołującego Chrystusa - Dobrego
Pasterza.

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby w społeczeństwie były promowane inicjatywy chroniące i umacniające rodzinę.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby Maryja, Królowa świata, towarzyszyła wszystkim misjonarzom głoszącym Jej Syna Jezusa.

18/2012
Dziś Niedziela IV Wielkanocna. Rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania. O godz.
17:15 Nabożeństwo z modlitwą o powołania kapłańskie i zakonne. Kolekta na cele naszej
parafii.

W poniedziałek o 19:00 czuwanie młodzieży w Jemielnicy. Wyjazd o 18:30.

W maju następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
06.05. - Róża 1 - p. Teresa Obst
13.05. - Róża 2 - p. Anna Bock
20.05. - Róża 3 - p. Inga Muc
27.05. - Róża 4 - p. Hildegarda Czupała

We wtorek spotkanie rodzin w Jemielnicy. Początek o 11:00. Rocznica beatyfikacji Jana
Pawła II.

O kapłaństwie:

W czwartek uroczystość NMP Królowej Polski. Godzina święta i nabożeństwo majowe o 17:00
Wyjaśnienie (ks. Jan Twardowski)
Nie przyszedłem pana nawracać
zresztą wyleciały mi z głowy wszystkie mądre kazania
jestem od dawna obdarty z błyszczenia
jak bohater w zwolnionym tempie
nie będę panu wiercić dziury w brzuchu
pytając co pan sądzi o Mertonie
nie będę podskakiwał w dyskusji jak indor
z czerwoną kapką na nosie
nie wypięknieję jak kaczor w październiku
nie podyktuję łez, które się do wszystkiego przyznają
nie zacznę panu wlewać do ucha świętej teologii łyżeczką
po prostu usiądę przy panu
i zwierzę swój sekret
że ja, ksiądz
wierzę Panu Bogu jak dziecko

Kapłaństwo jest fascynacją osobą Jezusa, który jest nieporównywalny z kimkolwiek. Wszyscy inni
twórcy religii, jak Budda, Mahomet, Konfucjusz odeszli z tego świata w pełni uznania. Budda jako
mędrzec, Mahomet jako wielki prorok i organizator. Tymczasem Jezus odszedł sponiewierany,
spoliczkowany, zamordowany. Poza tym nikt z wielkich twórców religii nie umarł z miłości za nieprzyjaciół.
Uczniowie nie umieli przyjąć ofiary Jezusa. Załamali się. Pouciekali. Jednak gdy spotkali się z żywym
Jezusem po zmartwychwstaniu, nagle zaczęli głosić Jego naukę. Fascynacja Jezusem jest bardzo
ważna. Być zafascynowanym to dać się porwać. Dać się porwać miłości. A miłość nigdy nie jest za coś,
jest pomimo wszystko. Kapłaństwo jest tajemnicą, tak samo jak wiara.
Jaki jest stan zmartwychwstałego człowieczeństwa Chrystusa?
Zmartwychwstanie Chrystusa nie było powrotem do życia ziemskiego. Zmartwychwstałe ciało,
w którym się ukazuje, jest tym samym ciałem, które zostało ukrzyżowane i nosi ślady Jego męki, ale
równocześnie uczestniczy w Boskim życiu w stanie chwały. Z tego powodu Jezus Zmartwychwstały jest
całkowicie wolny w wyborze form ukazywania się swoim uczniom; może się ukazywać, jak i kiedy chce,
i pod różnymi postaciami.
Jaki jest sens i znaczenie zbawcze Zmartwychwstania?
Zmartwychwstanie jest szczytem tajemnicy Wcielenia. Potwierdza prawdę o Boskości Jezusa, jak
również stanowi potwierdzenie tego wszystkiego, co Chrystus czynił i czego nauczał, oraz wypełnia
wszystkie Boskie zapowiedzi. Zmartwychwstały Pan, zwycięzca grzechu i śmierci, jest zasadą naszego
usprawiedliwienia i naszego zmartwychwstania: udziela nam daru łaski przybrania za synów, które jest
rzeczywistym uczestnictwem w życiu jedynego Boga; potem, przy końcu czasów, ożywi nasze ciało.

W środę nabożeństwo majowe o 17:30. O 18:00 wieczorna Msza św. Po Mszy w salce spotkanie kandydatów do Bierzmowania (egzamin).

I piątek miesiąca. Odwiedziny chorych z komunią św. od godz. 8:00 na wszystkich ulicach.
I sobota miesiąca. Nabożeństwo Maryjne o godz. 17:00.
Przyszła Niedziela V Wielkanocna. Dzień I komunii w naszej parafii. Na Górze św. Anny
pielgrzymka strażaków. Kolekta na cele kurii i seminarium.
Maj to miesiąc Nabożeństw Maryjnych - zapraszam !
I komunia św.
Próby dla dzieci wtorek 01.05 godz. 9:00 (tylko dzieci), środa 02.05. godz. 15:00 (od 16:00
wraz z rodzicami). Pierwsza spowiedź dla dzieci w sobotę o godz. 9:00. Sakrament pokuty dla
rodziców oraz wszystkich parafian w czwartek od 8:30 do 9:30 oraz 16:00 do 18:00 (po południu będzie dwóch księży).
We wtorek 1 maja dzień otwartych drzwi w Seminarium w Opolu. Rozpoczęcie o godz. 9:00.
Klerycy zapraszają młodzież męską.
Do nabycia: Gość Niedzielny (cena 7 zł. dodatkiem jest dokumentalny film
o Janie Pawle II) oraz Mały Gość.
Jest planowana zbiórka złomu ok. połowy maja. Zysk przeznaczony by był na remont dachu.
Szczegóły zostaną podane za tydzień.
Parafialny Caritas poszukuje wykładziny PCV, kontakt 774611481
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, życzliwość. Za wywóz popiołu, za liczne przyjście
do plecenia wianków. Siostrom za przygotowanie czuwania dla dziewczyn.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Gertrudzie Koziołek, p. Ginterowi
Koza, p. Elfrydzie Gerlich, p. Edwardowi Glueck, p. Zofii Patyk, p. Hildegardzie Klabisch
oraz p. Jadwidze Wiśniewska składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Janinę Porczyk, Sabinę
Grotkiewicz, Halinę Marian oraz Małgorzatę Kurczyk . Bóg zapłać!
Polecamy w modlitwach rodziny dzieci I komunijnych

