Porządek Nabożeństw
Od 27.05. do 03.06.2012 r.
Niedziela Zesłanie Ducha Świętego 27.05.
7:00 Różaniec
7:30 Für + Ehemann u. Vater Teodor Kosytorz anlässlich des Geburtstages, Eltern Paweł u. Franciszka, vermissten
Vater Józef, Mutter Paulina, Enkel Paweł, Bruder Gerhard, Schwager Józef, Beata u. Patentante Paulina
9:30
10:00
15:00
17:15
18:00

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
Za + męża i ojca Ewalda, ++ rodziców i teściów, brata Stefana, szwagrów Rudolfa i Józefa, jego syna
Zygfryda
Chrzest: Paulina Anna Mańczyk oraz Paweł Walenty Garbas
Nabożeństwo majowe
Za + brata z ok. urodzin, ++ rodziców Łucję i Teodora, teściów Ritę i Augustyna, pokr i dusze w czyśćcu

Poniedziałek 28.05. św. NMP Matki Kościoła, św.
13:00 Msza św. i ślub: Adriana Krupińska - Adam Woźniczka
15:00 Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę, wst. MBNP, łaski i zdrowie dla Beaty i Józefa
Fila z ok.. 50 r. ślubu oraz o bł. Boże dla dzieci i wnuków
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ rodziców Marię i Teodora, siostrę Krystynę, szwagrów Ernesta i Ottona, siostrzeńców Lucjana
i Norberta oraz ++ pokr.
Wtorek 29.05. św. Urszuli Ledóchowskiej, dz. wsp.
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ matkę Elżbietę Kandora z ok. urodzin, ojca Pawła, ++ rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga, siostrę
Elżbietę, szwagra Rajmunda, dziadków Kandora, Krupka, Drzyzga i Zyzik
Środa 30.05.
7:30 Za + Franciszkę 2 r. śmierci, ++ rodziców Emanuela i Teresę, Annę i Franciszka ++ pokr. z obu stron
17:30 Nabożeństwo majowe
I Czwartek 31.05. Nawiedzenie NMP, św,
17:00 Godzina święta i Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ męża i ojca Józefa, synów Andrzeja i Huberta, ++ rodziców z obu stron i pokr.
I Piątek 01.06. św. Justyna, m. wsp.
7:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM z ok. urodzin i bł. Boże w rodzinach dzieci
(deutsch)
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 1. Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 86 r. urodzin
2. W int. dzieci i młodzieży z naszej parafii
I Sobota 02.06. św. Filipa Nereusza, prezb., wsp.
8:00 Za ++ Stanisławę Olczak jej męża Adama oraz syna Ryszarda
17:00
18:00

Nabożeństwo maryjne
Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie z ok. 75 r. urodzin
oraz o bł. Boże w rodzinach dzieci i wnuków

Niedziela Trójcy Świętej 03.06.
7:00 Różaniec
7:30 Za + męża i ojca Otto, syna Lucjana, rodziców Marię i Teodora, teśćiów Annę i Jana, siostrę Krystynę,
siostrzeńca Norberta, 2 szwagierki, 5 szwagrów oraz ++ pokr.( w j. polskim )
9:30
10:00
17:15
18:00

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą w rodzinie Krystyny i Gerarda Mańczyk
Nieszpory
Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o Bożą opiekę, zdrowie dla syna Piotra z ok. 52 r. urodzin

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

22(965) 27.05.2012 – 03.06.2012
„Weźmijcie Ducha Świętego…” J 20, 22
Pięćdziesiątego dnia po swoim
zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha
Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym
swoją obietnicę: „Gdy przyjdzie Duch
Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca,
Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On
będzie świadczył o Mnie”.
W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół,
ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna
przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu
wszystkim narodom. Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa dzisiejszej
uroczystości, to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach
apostolskich. W pierwszych wiekach w wigilię tego święta udzielano chrztu
katechumenom. W średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu kościoła,
w trakcie odprawiania Mszy świętej, róż i innych kwiatów symbolizujących dary
Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach w czasie uroczystości wypuszczano
z klatek gołębie: symbol Ducha Świętego.
Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych. Duch Święty - Nowe Życie w Chrystusie - był celem
całej działalności Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na
drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało się
rzeczywistością, posłany zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło
Jezusa.
Niech więc nie zabraknie dziś i na co dzień gorliwej modlitwy o światło
i dary Ducha Świętego dla wiernego realizowania swojego chrześcijańskiego
powołania. Niech nie zabraknie w tych dniach naszej szczególnej modlitwy
o odwagę świadectwa dla neoprezbiterów naszej diecezji, którzy wczoraj przyjęli
święcenia kapłańskie.
Dzisiaj za pobożne i publiczne odmówienie całego hymnu: "O Stworzycielu Duchu, przyjdź...” można dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi
warunkami. Uroczystość dzisiejsza kończy okres wielkanocny. Czas Komunii Św.
wielkanocnej trwać będzie jeszcze przez tydzień, do Niedzieli Trójcy
Przenajświętszej.
Sentencja - Św. Jan Vianney: Chrześcijanin prowadzony przez Ducha
Świętego nie trudzi się, zostawiając dobra tego świata, aby biec za dobrami
nieba. Umie dostrzec różnicę.

22/2012

Bractwo św. Józefa zostało erygowane 1 maja w Jemielnicy. Jeśli mężczyzna, po 18 roku życia chce zapisać się i należeć do Bractwa, to w naszej kancelarii parafialnej do 20 czerwca,
można otrzymać deklarację.
Zobowiązania członków Bractwa św. Józefa:
podejmowanie nieustannej wewnętrznej pracy nad sobą
codzienna modlitwa (w wyznaczonym dniu roku kalendarzowego) w intencji rodzin
w ogóle, a w szczególności rodzin zagrożonych rozbiciem oraz osób chorych i konających
częste przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania
chętne uczestnictwo w życiu parafii i zaangażowanie społeczne
świadczenie wzajemnej pomocy duchowej innym członkom Bractwa.

Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Nabożeństwo o godz. 17:15. Kolekta na cele naszej parafii.
W poniedziałek przypada święto NMP Matki Kościoła. Jest to diecezjalny dzień modlitw rolników o dobre urodzaje
i bł. Boże w pracy. Msze św. w rejonach: Kamień Śl. 10:00 oraz Olesno 10:00
W środę Msza św. o 7:30.
I czwartek miesiąca o godz. 17:00 Godzina święta i ostatnie Nabożeństwo majowe.
I piątek miesiąca od 8:00 odwiedziny chorych w domach: 1 ksiądz ulice Opolska, Prosta, Krzywa, Haraszowska,
Pluderska, 2 ksiądz pozostałe ulice.
Na Mszę św. o godz. 17:00 zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież.
Po Mszy św. w salce spotkanie uczniów 1 i 2 klasy gimnazjum.
I sobota miesiąca o 17:00 Nabożeństwo Maryjne.

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby wierzący potrafili rozpoznawać w Eucharystii żywą obecność Zmartwychwstałego, który im towarzyszy w życiu codziennym.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby chrześcijanie w Europie odkryli na nowo swoją tożsamość i z większym zapałem uczestniczyli w głoszeniu Ewangelii.
W czerwcu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
03.06 Róża 5
p. Elfryda Fleger
10.06. Róża 6
p. Maria Baron
17.06. Róża 7
p. Hildegarda Klabisch
24.06. Róża 8
p. Gizela Zajonc
Uśmiech:
Po reformie liturgicznej, którą wprowadził Sobór Watykański II, pewien proboszcz
zamierza wyjaśnić wiernym, że mogą przystąpić do Komunii, przyjmując Hostię do ust
lub biorąc ją w dłonie. Mówi zatem: Odtąd, przyjmując Komunię, macie wybór: klęcząc
na języku lub stojąc na rękach.
Kiedy w 1981 roku Francois Mitterand został wybrany pre-zydentem Francji, pewien
dziennikarz zapytał jednego z jego doradców: W jaki sposób nowy prezydent spełni
wszystkie swoje obietnice złożone podczas kampanii wyborczej? Cóż, może przejmie na
własność państwa grotę w Lourdes...
Pod latarnią najciemniej
Omar był przemytnikiem. Każdy w obszarze granicznym to wiedział. Tylko że nigdy nie
można go było przyłapać na gorącym uczynku. Kiedy Omar raz po raz przybywał ze
swoim obładowanym osłem na granicę, celnicy jak najskrupulatniej przeszukiwali jego
kosze i odzież. Ale z reguły znajdowali tylko parę daktyli i górę słomy, którą porządnie
przetrząsali, nie dostrzegając w niej jednakże nic niedozwolonego. Poczekaj no, bratku,
już my cię złapiemy – pomrukiwali ponuro, kiedy go, jak zwykle, przepuszczali. Omar
tymczasem był coraz bogatszy, co jeszcze bardziej podsycało ich ambicję przyłapania go
na domniemanym procederze. Nikt bowiem nie potrafił sobie inaczej wytłumaczyć,
skąd brał pieniądze na tak dostatnie życie. Kiedy Omar zarobił dostatecznie dużo pieniędzy, przeniósł się do sąsiedniego kraju, wybudował duży dom ze wspaniałym ogrodem i żył szczęśliwie. Pewnego dnia w swojej nowej ojczyźnie spotkał w kawiarni jednego z celników, którzy zawsze poddawali go jak naj-dokładniejszej kontroli. Teraz, gdy
jestem już na emeryturze, a zresztą po tej stronie granicy nie mogę ci nic zrobić, możesz
mi chyba wyjawić, co wówczas przemycałeś – poprosił go celnik. Osły – rzekł Omar.

Przyszła niedziela to Uroczystość Trójcy Św. Nabożeństwo o godz. 17:15. Kolekta przeznaczona na kurię
i seminarium oraz na budowę świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
Bóg zapłać za złożoną ofiarę na remont dachu klasztoru, w ubiegłą niedzielę, która wyniosła 5.390 zł. oraz 10 euro.
Ogólna suma złożona na ten cel to 37.180 zł. Dziękujemy w imieniu sióstr, PRD i swoim za składane ofiary w kościele
oraz na konto bankowe.
Młodzież:
- 02 czerwca odbędzie się spotkanie w Lednicy. Organizowany jest dekanalny wyjazd młodzieży. Pięknie byłoby
gdyby również młodzież z naszej parafii na to czuwanie udała się. Szczegóły w gablotce.
- organizowany jest wyjazd na Festiwal Młodych w Medjugorje, w dniach 30.07.-11.08. Szczegóły w gablotce.
Zarząd koła DFK Kolonowskie zaprasza swoich członków na spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca, dzisiaj 27.05.2012
o godz. 15:00 do dużej Sali na boisku sportowym.
07.06. - Uroczystość Bożego Ciała. W tym roku ołtarze mają zaszczyt przygotować parafianie z ulic:
I ul Leśna (od nr 1 do Opolskiej)
II ul. 1 Maja (od początku do ul. Szkolnej i ul. Colonny),
III ul. ks. Czerwionki (od nr 43 do końca)
IV ul. Haraszowskie (nr 29 i 47 i nr 14 - 18)
Wyjazd uczestników wycieczki do Krakowa w dniu 30 maja 2012r o godz. 8:00 z parkingu przy Kościele. Należy
zabrać ze sobą nakrycie głowy (ochrona przed słońcem). Przed wyjazdem o godz. 7:30 Msza Św. w Kościele
w Kolonowskiem.
Do nabycia: Gość Niedzielny ( dodatkiem jest piękny film o cudzie eucharystycznym ) oraz Mały Gość.
Pielgrzymka mniejszości narodowych i etnicznych na Górę św. Anny odbędzie się 03.06.2012r. Szczegóły
w gablotce.
Delegacja naszej parafii, w przyszłą niedzielę udaje się do partnerskiej parafii św. Franciszka w Hochdahl, na trwające
tam, uroczystości jubileuszowe.
Bóg zapłać: Za przygotowanie uroczystości Bierzmowania, przygotowanie naszej świątyni. Za prace przy rabatkach
kwiatowych, szczególnie za wymianę ziemi, sadzenie kwiatów. Szczególne słowa podziękowania za „akcję złom”.
Bóg zapłać ministrantom (M. Rolik, M. Czupała, D. M Ziaja i rodzinie Grabowski) za zbieranie złomu i transport,
wszystkim, parafianom, którzy natrudzili się i ten złom przygotowali. Zebrana kwota to 3.600 zł, zebrano 5.150 kg.
złomu. Pieniądze w całości zostają przekazana na remont dachu klasztoru.
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Joanna Maria Szłapa z Kolonowskiego i Rafał Jan Kerlin
z Samborowic (zap. III), Magdalena Monika Malcher z Kolonowskiego i Damian Łukasz Dziemba z Tarnowa Op. (zap. III)
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Józefowi Ochman, p. Krystynie Mocny, p. Annie Danisz,
p. Małgorzacie Rentchen, p. Rudolfowi Dombek oraz p. Janowi Gomoluch składamy jak najserdeczniejsze
życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Nowej: Katarzynę Bukało i Brygidę Gawlik oraz z ul. Pluderskiej:
Stelę Rózga i Katarzynę Dłubis. Bóg zapłać!
Ostatnie już nabożeństwa majowe!

