Porządek Nabożeństw
od 15.06. do 22.06.2014 r.
Niedziela 15.06. Najświętszej Trójcy
7:00 Różaniec
7:30 Zur Gottes Barmherzigkeit durch die Fürsprache der Heiligen Mutter Gottes, als Danksagung für
erhaltene Gnaden, Bitte um weitere Obhut u. Gesundheit anlässlich des Geburtstages u + Vater
u Ehemann
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Maryi
10:00 Do Bożej Op. za wst NMP i św. Jana Pawła II z podz. za wszelkie łaski z ok. 1 r. ślubu Moniki
i Błażeja Czupała oraz o bł. Boże i zdrowie w rodzinie
17:15 Nabożeństwo
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
w rodzinie
Poniedziałek 16.06.
7:00 ……………………..
Wtorek 17.06. św. brata Alberta, zakonnika wsp.
18:00 Za ++ matkę Agnieszkę, ojca Karola, brata Helmuta, oraz teściów Franciszkę i Pawła ich córkę
Brygidę, jej męża Jana
Środa 18.06. św. Barnaby, apostoła, wsp.
12:00 Do Chrystusa Króla i Najwyższego Kapłana za wst. MB o bł. Boże, obfite łaski i zdrowie dla kapłanów z ok. kolejnych rocznic święceń
18:00 …………………..
Czwartek 19.06. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
7:30 …………………..
8:30 1. W int. żyjących i ++ parafian
2. W int. żyjących i ++ hutników
Piątek 20.06. św. Alojzego Gonzagi, zakonnika, wsp.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ Marka Buchacz w 7 r. śmierci, teścia Józefa oraz ++ z pokr. Buchacz, Ziaja, Gałęziok, koleżankę Gabrielę. Procesja
Sobota 21.06. NMP Opolskiej, wsp.
8:00 Do Bożej Op. przez wst. NMP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Bożą opiekę i zdrowie dla
Gertrudy z ok 89 r. urodzin. Procesja
15:00 Do Anioła Stróża o opiekę i zdrowie dla rocznego dziecka Adama Miemiec oraz o bł. Boże w rodzinie
—–—————————————–—–——————————————––—–
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za żyjących i ++ członków Związku Wędkarzy w Kolonowskiem
Niedziela 22.06. XII Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Zur Gottes Barmherzigkeit durch die Fürsprache der Heiligen Mutter Gottes, als Danksagung für
erhaltene Gnaden, Bitte um weitere Obhut u. Gesundheit anlässlich des Geburtstages
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Maryi
10:00 Za + Pawła Mańczyk w 4 r. śmierci
17:15 Nabożeństwo i Procesja
18:00 ……………………..

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Trójcy Przenajświętszej
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Świadomość, że Bóg posłał na świat swojego Syna,
przechodzi chyba nasze wyobrażenia i możność
pojmowania. Dlatego chyba tak często wiarę
i zbawienie sprowadzamy do swego rodzaju
formalności, obrzędów, w najlepszym razie religii. Tymczasem zbawienie nie dokonało się
w jakiś formalnoprawny sposób, na papierze.
Dokonało się na krzyżu, w sposób realny, krwawy i osobisty. Sam Syn Boży, Bóg i Człowiek,
we własnej osobie, przyszedł na ziemię, by osobiście dokonać dzieła pojednania i odkupienia
człowieka. Stała za tym nieskończona miłość
Ojca i niewypowiedziane cierpienie Syna Bożego. Nie wolno wobec takiej miłości i cierpienia przechodzić obojętnie. To
wymaga naszej odpowiedzi w postaci miłości i zaufania. Ta odpowiedź, jeśli
jest pozytywna, nazywa się właśnie wiarą; jeśli negatywna albo wykrętna niewiarą. To te dwie fundamentalne postawy decydują o zbawieniu lub potępieniu człowieka. Zbawienie lub potępienie to jest prosta, logiczna konsekwencja naszej decyzji - za lub przeciw Bogu. Chrystus przynosi dar zbawienia każdemu człowiekowi, ale nie każdy go przyjmuje. Owo zbawcze przyjęcie, ufne otwarcie się człowieka na Boga - to jest właśnie wiara.
SENTENCJA TYGODNIA: . Hans Urs von Balthasar: Całe życie czekamy
na nadzwyczajnego człowieka, zamiast zwyczajnych ludzi przemieniać
w nadzwyczajnych.
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Parafia:
- 60 lat
Kroniki naszej parafii notują, iż w niedzielę 30 maja 1954 roku, oficjał Sądu Duchownego ks. Wacław Wycisk, kolega ks. Czerwionki z czasów studiów we Wrocławiu poświęcił świątynię w Kolonowskiem. Poświęcenia dokonał w asyście
księży Schenka i Lakomika oraz ministrantów Garcorza i Gruszki. W tym roku
minęła 60 rocznica tego wydarzenia. dlatego podczas Odpustu 29.06.br. na Sumie
o godz. 11:00 będziemy polecali Bogu wszystkich którzy do budowy naszej świątyni się przyczynili, żyjących i zmarłych. Sumę będzie sprawował, już goszczący
parę razy u Nas, ks. Piotr Wróbel, pochodzi z Wojnowic, obecnie pracuje w diecezji krakowskiej. Ukończył On studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Krakowie, obecnie robi drugi fakultet, na Papieskiej Akademii w Krakowie. W dniu
odpustu o 15:00, jako wdzięczność za istnienie naszej świątyni, odbędzie się widowisko muzyczne w wykonaniu Teatru Prowincja z Mikołowa, pt. „Santo Subito”.
- Malowanie
Bóg zapłać za wpłacane ofiary. na ten cel zostanie przeprowadzona zbiórka złomu w sobotę 06 lipca. Kartki do kogo po złom podjechać można już przynosić do
zakrystii lub na plebanię (można wrzucać do skrzynki pocztowej). Specjalna kolekta na ten cel zbierana przez członków PRD będzie w niedzielę 13 lipca. Wpłaciło rodzin sumę
- Cmentarz
Za wywóz śmieci w tym roku parafia zapłaciła 3.050 zł. Trudno prosić
o zabieranie tych śmieci, które można spalić do domu, ale mile by to było widziane. Jednak proszę nie wrzucać śmieci, nie cmentarnych np. opony, części samochodowe i AGD.
- Chrzty i Roczki
Od września Msza chrzcielna i za roczne dzieci będzie tylko raz w miesiącu.
W każdą 1 sobotę miesiąca o godz. 15:00. Jeśli ktoś pragnie chrzest lub roczek,
aby odbył się poza tym terminem to tylko na Mszach, które są w planie. Obowiązkowe są nauki przed chrzcielne i tylko tam będą dokonywane zapisy
chrztów. Nauki będą w każdą 2 sobotę miesiąca o 16:30.
- Ogłoszenia
Ogłoszenia są podawane ustnie w kościele, drukowane w gazetce oraz na stronie
www. Prośba o zapoznanie się w tych miejscach z wszelkimi informacjami.
- Pielgrzymki
Jestem otwarty na wyjazdy pielgrzymkowe i wycieczkowe, ale aby dochodziły do
skutku muszą być chętni. Proponuję 3 dniowy wyjazd w weekend 0305.października do Bratysławy i Budapesztu. koszt ok. 550 zł. Szczegóły podane
są w gablotce. Wstępne zapisy u ks. Piotra do 05 lipca, dla orientacji czy wyjazd
organizować.
- Grupy parafialne
Zapraszamy do wstępowania do istniejących grup, modlitewnych charytatywnych
i innych.

Dzisiaj Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Nabożeństwo o 17:15. Kolekta na cele
parafii. Przed kościołem zbiórka do puszek na cele wydziału teologicznego oraz pomoc dla powodzian na Bałkanach.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
We wtorek o 17:00 próba dzieci sypiących kwiaty na Boże Ciało.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
W środę o godz. 12:00 Msza św. zamówiona przez grupę Margaretka. Będziemy
gościć kapłanów za których grupa się modli. Księży Wolfganga, Józefa, Henryka
i Piotra. Nie będzie mszy św. szkolnej.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. o 7:30 (w j. polskim) i 8:30. Nie
będzie Mszy św. o 18:00. Procesja wyruszy po Mszy o 8:30. Prośba o pobożny udział
w procesji, przygotowanie ołtarzy i przyozdobienie domów.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
W piątek rozpoczęcie Oktawy Bożego Ciała.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
Przyszła niedziela to XII Zwykła. Nabożeństwo o 17:15. Kolekta na cele parafii. Odpust w parafii NSPJ w Zawadzkiem.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
W zakrystii i kancelarii do nabycia: Album + film DVD „Marcelino, chleb i wino”,
„Album Kronika kanonizacji św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII + film o cudzie
w Kostaryce”, Album „ Śladami św. Jana Pawła II - kronika wszystkich 104 pielgrzymek”.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy, wykonane prace.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
Do nabycia: Gość Niedzielny
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
Spotkanie osób żyjących w zawiązkach niesakramentalnych w Prudniku Lesie 21
czerwca o 15:00. Święto Młodzieży na Górze św. Anny: 21 - 26 lipca; Parafialna pielgrzymka na Górę św. Anny: 29 - 31 sierpnia.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Józefowi Gajda, p. Elżbiecie Sowicz, p. Joachimowi Świerc, p. Gertrudzie Bonk, p. Hildegardzie Mocny,
p. Helmutowi Skiba i p. Hildegardzie Szydłowskiej składamy jak najserdeczniejsze
życzenia.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Kościuszki: Sabinę Beza, Sławomirę Henel, Stefanię Biernat i Stefanię Glik. Bóg zapłać!
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
Pięknego i błogosławionego tygodnia !

