Porządek Nabożeństw
od 12.05. do 19.05.2013 r.
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 majowe z modlitwą do Ducha Św.
18:00 Za + Wandę Styra - zam od sąsiadów
Poniedziałek 20.05 NMP Matki Kościoła, święto
8:00 ………………………………
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski i zdrowie dla syna Andrzeja z ok.. 30 r. urodzin oraz męża
2 Za + żonę i matkę Brygidę z ok. urodzin, ++ z pokr.
Wtorek 21.05. św. Jana Nepomucena, prezbitera, męczennika, wspomnienie
16:30 W int. młodzieży, która przyjmie sakrament Bierzmowania
18:30 Za ++ rodziców Florentynę i Tomasza, Gertrudę i Waltra, siostrę Helenę, brata Ericha, szwagrów
Józefa Richarda i Henryka, szwagierkę Irenę, dziadków z obu stron i pokr.
Środa 22.05.
17:00 Za + ojca Teodora Kosytorz w r. jego urodzin, ++ matkę Reginę, siostrzeńca Pawła Bronek, wujka Józefa Leja, Gerharda Steinert, Beatę Leja, siostrę Marię Rogera
17:30 Nabożeństwo majowe
Czwartek 23.05. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto
17:30 Nabożeństwo majowe i Koronka
18:00 1. Za + męża i ojca Józefa Świerc z ok.. urodzin oraz z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą
Bożą opiekę w rodzinie Świerc
2. Za + Georga Spallek - od sąsiadów
Piątek
17:00
17:30
18:00

24.05. NMP Wspomożycielki Wiernych, wspomnienie
Różaniec za młode pokolenie
Nabożeństwo majowe
Za + męża i ojca Jerzego w 4 r. śmierci, ++ rodziców Marię i Pawła, teściów Elżbietę i Piotra,
brata Georga, żonę Helenę, siostrę Elfrydę, męża Michała, bratanków Józefa i Rudolfa, dusze
opuszczone

Sobota
8:00
15:00
16:30

25.05.
………………………………
Msza i ślub: Wiktoria Szczerba - Maciej Poniedziałek
W int strażaków żyjących i ++
—–————–——————–—————–—————————–––——
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za otrzymane dobro z prośbą o dalszą Bożą opiekę i dary
Ducha Św. dla Martina z ok. 18 r. urodzin, o bł. Boże w rodzinie
Niedziela 26.05. Najświętszej Trójcy
7:00 Różaniec
7:30 W int. Naszych żyjących i ++ Matek (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 O Boże łaski, opiekę, zdrowie dla ks. Joachima w pracy misyjnej z ok. urodzin.
18:00 Za + brata Piotra, ++ rodziców Łucję i Teodora, teściów Ritę i Augustyna, dziadków, dusze
w czyśćcu cierpiące oraz ++ z pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

21(1015) 19.05.2013 – 26.05.2013
„Weźmijcie Ducha Świętego…”
Aby zrozumieć, na czym polega rola Ducha
Świętego w naszym życiu, trzeba zwrócić uwagę na sytuację i postawę Apostołów przed i po
zesłaniu Ducha Świętego. Przez trzy lata przebywali codziennie z Jezusem, byli świadkami
Jego życia, cudów, które czynił. Mieli najlepszego nauczyciela, jakiego kiedykolwiek miała
grupa uczniów, a jednak Ewangelia wielokrotnie stwierdza, że byli uczniami niepojętnymi.
Chrystus zna ich słabości obecne i przyszłe,
dlatego najpierw zapowiada, a w dzień Pięćdziesiątnicy spełnia obietnicę - zsyła im Ducha Świętego. Apostołowie zostali
Nim napełnieni i odtąd ich życie zmieniło się radykalnie. Stali się nieustraszonymi świadkami, idą na cały świat, aby dać świadectwo o Chrystusie i Jego
zmartwychwstaniu. Spoglądając na przeciętnych współczesnych chrześcijan,
dostrzegamy, że poziom ich życia można by porównać z życiem apostołów
przed zesłaniem Ducha Świętego. Wielu z nich zachowuje się jak ludzie niewierzący. Ich życie jest jałowe, są zawiedzeni, sfrustrowani, nie mają pewności
swojej wiary, nie żyją nadzieją chrześcijańską, nie są zdolni do dawania świadectwa. Na szczęście obietnice Boga są wciąż aktualne, Bóg jest im wierny. On
nie wycofał się ze swoich zobowiązań. Wszystko zależy od nas, od naszej wiary
i dlatego w chwili obecnej, kiedy wypełnienie nakazu misyjnego Chrystusa staje
się sprawą coraz bardziej naglącą, musimy wpatrywać się w przykład pierwszych chrześcijan, musimy nauczyć się żyć Duchem Świętym, Jego mocą, tak
jak oni. Musimy się od nich nauczyć napełniać się Duchem Świętym. 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.
SENTENCJA TYGODNIA: Z książki „Niepokonani”: Cóż to jest niebo? To takie proste. Tam wszyscy ludzie ufają sobie. Nikt się nie boi”.
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We wtorek 21 maja ks. biskup Paweł Stobrawa udzieli Sakramentu Bierzmowania
młodzieży z czterech parafii naszego dekanatu. Oto kandydaci z naszej parafii:
Jessica Badura
Anna Dreja
Dawid Jakubczyk
Joanna Niedziela
Andrzej Kaczmarczyk
Magdalena Kaczmarczyk
Ewelina Kaździoł
Paweł Koj
Emilia Konieczko
Dominika Koprek
Justyna Mocny
Marlena Morcinek
Julia Piotrowska
Paweł Przybyła
Beniamin Smyk
Magdalena Swoboda
Daniel Szymocha
Aleksander Świerc
Edyta Wieczorek
Laura Wodarczyk
Daniel Ziaja
Zieliński Jarosław
—–————–——————–—————–—————————–––
Pielgrzymki/Spotkania/Imprezy:
Lednica: Spotkanie młodych w sobotę 1.06. (szczegóły w gablotce, inne informacje i zapisy do 20.05. u ks. Piotra).
—–————–—————
Caritas Parafialny organizuje w dniu 25 i 26 czerwiec br. wycieczkę do Kotliny
Kłodzkiej (Duszniki Zdrój, Wambierzyce, Polanica Zdrój). Odpłatność 140 złotych. Zapisy u p. Piaszczyńskiej lub p. Marii Styra w kiosku (szczegóły w gablotce).
—–————–—————
Wyjazd do Medjugorie i Riwierę Makarską 03-12.09. Koszt 250 euro i 600 zł.
(Zapisy w kancelarii parafialnej i zakrystii). Ze względu, iż w najbliższym czasie
trzeba podać czy wyjazd dojdzie do skutku, dlatego ogromna prośba do tych, którzy się zastanawiają, aby do niedzieli (26.05) podjąć decyzję i ew. zapisać się. Natomiast Ci, którzy zapisali się wstępnie, prośba o potwierdzenie wyjazdu, przez
wpłatę minimalnej zaliczki.
—–————–—————
Pielgrzymka Mniejszości na Górę św. Anny odbędzie się 02 czerwca (szczegóły
w gablotce).
—–————–—————
Centrum Kultury organizuje Gminny Spływ Kajakowy 24 maja. Szczegóły na
plakatach.
—–————–—————
Parafialny Odpust ku czci NSM będzie 9 czerwca. Suma, na którą ZAPRASZAMY, będzie o godzinie 11:00. Gościem będzie o. Mirosław Lipowicz, redemptorysta, egzorcysta diecezji krakowskiej.
—–————–——————–—————–—————————––
Ks. Henryk Pocześniok z rodziną składa serdeczne podziękowania za wyrazy
współczucia, modlitwy, ofiarowane Komunie św. i wszelką pomoc w związku
z pogrzebem ojca. Bóg zapłać!

Niedziela Zesłania 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.
—–————–——————–—————–—————————–––——
Poniedziałek, drugi dzień Zielonych Świątek, w rejonach diecezji odbywają się Msze św. z modlitwą o dobre urodzaje. Kamień Śl. Olesno, św. Anny o godz. 10:00. Msze św. w naszej świątyni
o 8:00 i 18:00.
—–————–——————–—————–—————————–––——
We wtorek o 16:30 Msza św. z udzielaniem sakramentu Bierzmowania. Wieczorna Msza o 18:30.
Litanię do NMP odmówimy po Mszy.
—–————–——————–—————–—————————–––——
W środę o 17:00 Msza szkolna, po Nabożeństwo majowe.
—–————–——————–—————–—————————–––——
W piątek o 18:45 spotkanie Kręgu Biblijnego.
—–————–——————–—————–—————————–––——
Przyszła niedziela to Uroczystość Trójcy Świętej. Kolekta na zakup opału (1). O 15:00 w zameczku
w Zawadzkiem, Rodzina Kolpinga zaprasza na Majówkę. Nabożeństwo majowe i spotkanie przy
kołaczu, kawie i grillu.
—–————–——————–—————–—————————–––——
Próba sypania kwiatków dla dziewczynek na procesję Bożego Ciała: 22.05. (po Mszy św. szkolnej)
i 28.05. (o godz. 17:00)
—–————–——————–—————–—————————–––——
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. Topolowa, Czerwionki (od 22 do torów i 41))
4. Haraszowskie od 20 i 49
—–————–——————–—————–—————————–––—
++ Odbył się pogrzeb śp. Bernarda Morcinek, l.61. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie! ++
—–————–——————–—————–—————————–––——
Wyjazd do Opola na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie, w środę, 22.05.
—–————–——————–—————–—————————–––——
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Monika Radomska, zam. Trzebielno i Błażej
Czupalla, zam. Kolonowskie (zap.1I)
—–————–——————–—————–—————————–––——
Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy, wykonane prace.
—–————–——————–—————–—————————–––——
W sobotę (25.05.) ministranci przeprowadzą zbiórkę złomu. Do piątku (24.05.) można przynosić
kartki lub wysłać e-mail (parafia.kolonowskie@wp.pl) z informacją gdzie po złom podjechać
(nazwisko i adres). Zyski zasilą kasy: Ministrantów i Marianek. Bóg zapłać!
—–————–——————–—————–—————————–––——
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość (dodatkiem film o ks. Bosko). W kancelarii i zakrystii jest
książka o Camino ks. Piotra Bekierza (15zł). Książka „Jezuita papież Franciszek” (29 zł). ciekawy
wywiad z nowym papieżem, „Niepokonani” (24 zł.) autorem jest znany dziennikarz Krzysztof Ziemiec, bohaterami osoby których życie doświadczyło i z tego doświadczenia wyszli mocniejsi. Film
DVD „Droga życia” (24 zł), mówiący o Camino, pielgrzymce do grobu św. Jakuba
—–————–——————–—————–—————————–––——
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Elżbiecie Laskawiec, składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
—–————–——————–—————–—————————–––——
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Długiej: Mirelę Koprek oraz z ul. Chabrów: Różę
Pawlik, Marię Kutal i Annę Muc Bóg zapłać!
Polecajmy młodzież, która przyjmie sakrament Bierzmowania!

