Porządek Nabożeństw
od 12.05. do 19.05.2013 r.
VII Niedziela Wielkanocna 12.05. Wniebowstąpienie Pańskie
7:00 Różaniec
7:30 Für + Ehemann, Vater u. Großvater Engelbert zum Todestag, ++ Eltern Anna u. Wiktor, Małgorzata u. Franciszek, Schwägerin Urszula, Aniela, Schwager Wilhelm, Kurt, Jan Erich, alle
++ in der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 W int. dzieci i ich rodzin w 1 rocznicę przyjęcia komunii św.
17:15 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + Czesława Drąg w 1 r. śmierci
Poniedziałek 13.05
18:00 Za ++ rodziców Annę i Józefa, Stanisława i Stanisławę, siostry Hildegardę, Reginę, Stefanię,
szwagrów Roberta, Karola, Józefa, Zygmunta, Mariana oraz ++ z pokr.
18:45 Nabożeństwo fatimskie i majowe
Wtorek 14.05. św. Macieja, Apostoła, święto
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MB Królowej Maja z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę Bożą, zdrowie z ok. 55 r. urodzin oraz o bł. Boże w rodzinie córki
Środa 15.05.
17:00 Do Bożej Op. z prośbą o opiekę, łaski i zdrowie na dalsze lata życia z ok. urodzin oraz za ++
matkę, męża, siostrę o wieczny odpoczynek
17:30 Nabożeństwo majowe
Czwartek 16.05. św. Andrzeja Boboli, prezbitera, męczennika, święto
14:00 Msza św. i ślub: Katarzyna Krupka i Ryszard Topola
17:30 Nabożeństwo majowe i Koronka
18:00 1 O opiekę MBNP i światło Ducha Św. w 18 r. urodzin córki Patrycji
2 Do Anioła Stróża o opiekę i zdrowie w int. rocznego dziecka Eleny Marii Reiman, o bł.
Boże w rodzinie
Piątek
17:00
17:30
18:00

17.05.
Różaniec za młode pokolenie
Nabożeństwo majowe
1 Za ++ rodziców Julię i Józefa, szwagra Józefa, zięcia Bernarda, ++ z pokr.
2 Za + Piotra Smyk w miesiąc po śmierci

Sobota 18.05.
8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę, łaski i zdrowie z ok. urodzin
—–————–——————–—————–—————————–––——
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1 Za + Günter Tacica w miesiąc po śmierci
2 Za ++ rodziców, dziadków i ++ z pokr.
Niedziela Wielkanocna 19.05. Zesłanie Ducha Świętego
7:00 Różaniec
7:30 Zur Gottes Barmherzigkeit durch die Fürsprache der Heiligen Mutter Gottes um Gesundheit
der Tochter
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + męża, ojca i dziadka w r. śmierci
17:15 Nabożeństwo do Ducha Św.
18:00 Za + Wanda Styra - zam od sąsiadów

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi
i został uniesiony do nieba.
Rozstania są trudne. W chwili, gdy ktoś bliski
nas opuszcza, doświadczamy pustki, rozbicia,
osamotnienia. Ale jednocześnie widzimy wyraźniej, kim była osoba, którą żegnamy.
Uświadamiamy sobie, co nam dała, czego nas
nauczyła, co zostawiła. Czujemy się jej spadkobiercami. Jej duch staje się częścią naszej
własnej tożsamości. Coś się kończy, ale zawsze też coś się zaczyna, otwiera się jakiś nowy
etap. Rozstanie z rodzicami, z nauczycielem
czy z mistrzem oznacza niezbędny krok w dojrzałość, samodzielność, odpowiedzialność za
innych, za kontynuację dzieła, podjęcie dziedzictwa. Zmartwychwstały Pan tuż
przed definitywnym powrotem do Ojca daje uczniom ostatnie wskazówki.
Przekazuje im misję, obiecuje Ducha Świętego i błogosławi. Dzieło rozpoczęte
przez Jezusa ma trwać w Kościele. Święty Paweł nazywa Kościół Ciałem Jezusa. Ten obraz oddaje prawdę o kontynuacji Chrystusowego dzieła w nas. Głowa Kościoła, czyli Jezus, jest w niebie, a Jego Ciało, czyli my, jesteśmy na ziemi. Można powiedzieć, że chrześcijanin to człowiek, który stąpa twardo po
ziemi, ale głowę ma w niebie. Mieć głowę w niebie – to żyć w jedności z Tym,
do którego idziemy. Mieć głowę w niebie – to być pielgrzymem, a nie tułaczem. Kto zna cel wędrówki, ten patrzy na swoją drogę z tej końcowej perspektywy. Dlatego nie daje się złu. Tożsamość człowieka określa nie tylko jego
przeszłość, ale i jego nadzieja na przyszłość. Nasz problem polega na tym,
że zbyt łatwo tracimy głowę, że pozwalamy naszym myślom i naszym pragnieniom, by były rozbiegane we wszystkie strony, podążały byle gdzie czy za byle
kim. Mieć głowę w niebie – to mieć nadzieję większą niż wszelkie ziemskie
cele, to oddychać wiecznością nawet w dusznej ziemskiej atmosferze.
SENTENCJA TYGODNIA: Raoul Follereau: Tylko ateista planuje i jest smutny, bo zawsze mu czegoś brakuje do realizacji planów. Chrześcijanin marzy
i realizuje marzenia.

20/2013

Rozpoczynającemu pontyfikat papieżowi Franciszkowi wysłaliśmy życzenia i zapewnienie
o modlitwie. Z Watykanu nadeszła odpowiedź oraz zdjęcie Ojca Świętego z podpisem.
Oto treść listu:

VII Niedziela Zmartwychwstania - Wniebowstąpienie. Kolekta na cele naszej parafii. Nieszpory
o 17:15.
—–————–——————–—————–—————————–––——

W poniedziałek o 18:45 pierwsze w tym roku Nabożeństwo fatimskie. Zapraszamy!
—–————–——————–—————–—————————–––——

Wielebny Ksiądz
Piotr Bekierz
Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii
pw. Niepokalanego Serca Maryi

Watykan, 24 kwietnia 2013 r.

Jego Świątobliwość Franciszek serdecznie dziękuje za nadesłane gratulacje z okazji
wyboru na Stolicę św. Piotra oraz zapewnienie o modlitwie w Jego intencji.
Podczas ingresu do Bazyliki św. Jana na Lateranie Ojciec Święty zapraszał: „Drodzy
Bracia i Siostry, pozwólmy, by nas otaczało Boże Miłosierdzie, zaufajmy Jego cierpliwości,
która zawsze daje nam czas, miejmy odwagę, aby wrócić do Jego domu, by zamieszkać
ranach Jego miłości, pozwalając, by nas miłował, spotykajmy Jego miłosierdzie w sakramentach. Poczujmy Jego czułość - tak piękną - poczujmy Jego uścisk, i my także będziemy
bardziej zdolni do miłosierdzia, cierpliwości, przebaczenia i miłości”.
W duchu tej ufności Papież Franciszek zawierza Bożemu Miłosierdziu wszystkich, którzy
przez życzliwość i modlitwę wspierają Jego posługę Następcy św. Piotra i wyprasza dla nich
obfitość Bożego błogosławieństwa.
Z Chrystusowym pozdrowieniem
Arcybiskup Angelo Becciu
`
Substytut Sekretariatu Stanu
—–————–——————–—————–—————————–––
Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem zaprasza do udziału w kiermaszach książek, które
odbędą się w poszczególnych miejscowościach Gminy Kolonowskie. W ich trakcie zostaną zaprezentowane najnowsze książki, które są dostępne w bibliotece, w tym – wydawnictwa lokalnych autorów: ks. Piotra Bekierza, Jerzego Kaufmanna, Gerarda Mańczyka oraz Roberta Piątka. Pierwszy
kiermasz odbędzie się 12 maja w Kolonowskiem, w godzinach od 16.00 do 18.00, a kolejne – w
Spóroku (19 maja, 9.30), w Staniszczach Małych (19 maja, 10.30) oraz w Staniszczach Wielkich (26
maja, 10.00). Wszystkie imprezy zostaną przeprowadzone przy miejscowych kościołach parafialnych. Osoby, które chciałyby się zapisać przy okazji kiermaszu do biblioteki, powinny zabrać ze
sobą dowody osobiste!
Nasza biblioteka parafialna czynna jest w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 10:00.
ZAPRASZAMY!
—–————–——————–—————–—————————–––
Lednica:
Spotkanie młodych w sobotę 1.06. (szczegóły w gablotce, inne informacje i zapisy do 20.05. u ks.
Piotra).
—–————–——————–—————–—————————–––
Parafia św. Rodziny zaprasza na VIII Majówkę z Rodziną, która odbędzie się 12 maja (szczegóły
w gablotce).
—–————–——————–—————–—————————–––
Pielgrzymka Mniejszości na Górę św. Anny odbędzie się 02 czerwca (szczegóły w gablotce).
—–————–——————–—————–—————————–––
I komunia:
Dzieci I komunijne i ich rodzice, dziękują: ks. prob. Piotrowi i s. Adalbercie za przygotowanie i przeżycie dnia I Komunii Św. i oktawy, s. Deborze i p Marii za udekorowanie kościoła; paniom, które
plotły wieńce, za wypożyczenie krzeseł i uszycie białych nakryć, za przywiezienie kwiatów; paniom
nauczycielkom i naszemu Caritas za prezenty; panu, który wieszał wieńce i flagi; wszystkim za modlitwy w naszej intencji. Dzieci i rodzice złożyli dar na Misje, który wynosi 580 zł. Bóg zapłać!

W środę o 17:00 Msza szkolna, po Nabożeństwo majowe.
—–————–——————–—————–—————————–––——

W piątek o 18:30 w salce spotkanie kandydatów do Bierzmowania.
—–————–——————–—————–—————————–––——

W sobotę o 9:00 spotkanie ministrantów. Od 16:30 do 17:30 okazja do spowiedzi kandydatów do
Bierzmowania i ich rodzin. W katedrze w Opolu święcenia prezbiteratu.
—–————–——————–—————–—————————–––——

Niedziela Zmartwychwstania. Zesłanie Ducha Świętego. Na nabożeństwo o 17:15 zapraszamy
szczególnie kandydatów do Bierzmowania i ich rodziców. Kolekta na cele naszej
parafii. Odpust w parafii Staniszcze Małe.
—–————–——————–—————–—————————–––——

W 2 dzień Zielonych Świątek w rejonach diecezji odbywają się Msze św. z modlitwą o dobre
urodzaje. Kamień Śl. o godz. 10:00. Olesno, św. Anny o godz. 10:00.
—–————–——————–—————–—————————–––——

Wyjazd do Medjugorie i Riwierę Makarską 03-12.09. Koszt 250 euro i 600 zł. (Zapisy w kancelarii parafialnej i zakrystii).
—–————–——————–—————–—————————–––——

Prośba do postawienie ołtarzy na Boże Ciało do parafian mieszkających na następujących ulicach:
1 Leśna (od opolskiej do końca)
2 1 Maja (od Colonny do Długiej)
3 Czerwionki (od 43 do końca)
4 Haraszowskie od 20 i 49 oraz Słoneczna
—–————–——————–—————–—————————–––—

++ Odbył się pogrzeb śp. Jerzego Pocześniok, l.77. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie! ++
—–————–——————–—————–—————————–––——

Wyjazd do Opola na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie, w środę, 22.05. Zapisy do 12.05.
w zakrystii. Koszt 20 zł.
—–————–——————–—————–—————————–––——

Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Monika Radomska, zam. Trzebielno i Błażej
Czupalla, zam. Kolonowskie (zap.1)
—–————–——————–—————–—————————–––——

Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy, wykonane prace. Za udział w procesjach i Mszach św. w Dni
Krzyżowe, za złożone w te dni ofiary.
—–————–——————–—————–—————————–––——

W sobotę 25 maja, ministranci planują przeprowadzić zbiórkę złomu.
—–————–——————–—————–—————————–––——

Do nabycia: Gość Niedzielny. W kancelarii i zakrystii książka o Camino ks. Piotra Bekierza,
książka „Jezuita papież Franciszek” ciekawy wywiad z nowym papieżem, „Niepokonani” autorem
jest znany dziennikarz Krzysztof Ziemiec, bohaterami osoby których życie doświadczyło i z tego
doświadczenia wyszli mocniejsi. Film DVD „Droga życia” mówiący o Camino, pielgrzymce do
grobu św. Jakuba
—–————–——————–—————–—————————–––——

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Emmie Mainka, p. Renacie Prukop,
p. Annie Świerc i p. Oldze Żołnierczyk składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
—–————–——————–—————–—————————–––——

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Długiej: Jadwigę Grobarek, Jadwigę Oblong,
Halinę Stasiak i Irenę Urbańczyk Bóg zapłać!
Módlmy się za nowych kapłanów naszej diecezji!

