Porządek Nabożeństw
od 26.04. do 03.05.2015 r.
Niedziela 26.04. IV Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 …………………………………(Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 1.Za + matkę i żonę Annę oraz o Boże bł. i zdrowie dla żyjących w rodzinie
2.Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę
i zdrowie z ok. 50 r. ślubu dla Elżbiety i Wilhelma Gola
17:15 Nabożeństwo
18:00 ………………………………...
Poniedziałek 27.04.
7:00 ………………………………
Wtorek 28.04.
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie w int. rodzin Ziaja, Tarara, Sprancel
Środa 29.04.
17:00 Z podz. za odebrane łaski i Bożą opiekę w 95 r. urodzin matki Florentyny Adamczyk prosząc
o dalszą opiekę oraz o Boże bł. w rodzinie córki, do MB Szkaplerznej z podz. za szczęśliwy przebieg operacji oraz o dalszą Bożą opiekę
Czwartek 30.04.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ matkę Katarzynę z ok. urodzin, poległego ojca Piotra, męża Tadeusza oraz ++ z rodzin Schatton, Szydłowski, Bartodziej, Muc i Klein
I Piątek 01.01. św. Józefa, rzemieślnika
7:30 Godzinki
8:00 Za + ojca Jerzego w 2 r. śmierci, ++ matkę Gizelę i pokr oraz dusze w czyśćcu
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + matkę Cecylię Niewergol w 1 r. śmierci, ++ ojca Alfonsa, córkę Annę Naumann, teściów
Jadwigę i Pawła Smieszkoł oraz ++ z rodziny i pokr.
I Sobota 02.05. NMP Królowej
8:00 Za ++ rodziców Karola i Gertrudę, męża i ojca Leona, jego rodziców oraz dusze opuszczone i pokr.
13:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę z ok.. 50 r. ślubu
Helmuta i Ingeborgi Krupka
15:00 Roczek: Alicja Bukało
————————–—–——–——–————————————–———————
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + męża i ojca Eryka w 4 r. śmierci oraz ++ z pokr.
Niedziela 03.05. V Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 Za + ojca Wilhelma w r. śmierci i urodzin, ++ matkę Gertrudę, matkę Marię, szwagra Alfreda,
kuzyna Bernarda, chrzestną Annę, wujka Józefa, dziadków z obu stron i pokr. (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 W int. dzieci I Komunijnych, rodziców i ich rodzin
15:00 Nabożeństwo
18:00 Za + Wernera, ++ rodziców z obu stron

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

17(1114) 26.04. – 03.05.2015
Dobry Pasterz
Aby lepiej zrozumieć dzisiejszą ewangelię
przeczytajmy krótką historyjkę: „Pewien pasterz miał owczarnię. Jedna z owiec znalazła
dziurę w płocie i przecisnęła się przez nią.
Ucieczka napełnił ją szczęściem. Błądziła
długo i wreszcie zagubiła się. Wtem spostrzegła, że idzie za nią wilk. Zaczęła uciekać, ale
wilk ciągle był za nią. Aż przyszedł pasterz,
ocalił ją i przyprowadził na powrót, z wielką
czułością, do stada. Pasterz, choć wszyscy
nakłaniali go do czegoś przeciwnego, nie
chciał naprawić dziury w płocie”. Dlaczego
dla owcy ucieczka była tak atrakcyjna? Czy
wydawało się jej, że pasterz ją ogranicza, nie
pozwala w pełni nacieszyć się życiem? Dlaczego pasterzowi zależało tak bardzo, że zaryzykował zdrowiem lub nawet życiem spotkanie z wilkiem, aby
uratować owcę? Dlaczego wreszcie pasterz nie chciał naprawić dziury w płocie? Gdyby nie ta dziura, to owca nie miałaby okazji doświadczyć tak wielkiej
troski pasterza. O wiele większą radość sprawiało mu znajdowanie zagubionych, niż troska o te, które pozostają w zagrodzie. „Ja jestem dobrym pasterzem – mówi Jezus w dzisiejszej ewangelii - Dobry pasterz daje życie swoje za
owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa
i rozprasza; najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na
owcach”. Dlaczego Bóg „pozwala” nam zbłądzić? Kiedy nas odnajduje i oddaje za nas życie, odkrywamy jeszcze bardziej Jego miłość.
Sentencja tygodnia: Phil Bosmans - Dobry człowiek jest gwiazdą dla tych, co
błądzą w ciemności.

17/2015

św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym
„Instytuty oddane bez reszty kontemplacji, złożone z kobiet lub mężczyzn, są chwałą
Kościoła i źródłem niebieskich łask. Ich członkowie naśladują swoim życiem i misją
Chrystusa modlącego się na górze, dają świadectwo panowania Boga nad historią i są
zapowiedzią przyszłej chwały. Wydaje się, że życie składa się z zadań do wykonania.
Zakony kontemplacyjne przypominają nam, że „być” znaczy o wiele więcej, niż
„działać”. Bóg się przedstawił: „Jestem”. Ci, którzy radykalnie oddają się kontemplacji
towarzyszą Mu w Jego byciu.
————————–—–————–————–——–———–———————

Dzisiaj niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczyna Tydzień modlitw o powołania.
Gościmy w naszej parafii o. Leonarda - werbistę. Kolekta na Caritas diecezji. O 17:15
Nabożeństwo za powołanych i o nowe powołania.
————————–—–————–————–——–———–———————
We wtorek o 16:00 próba dzieci I komunijnych.
————————–—–————–————–——–———–———————

W maju następujące Róże Różańcowe przewodniczą
modlitwie różańcowej
03.05. Róża 8 p. Gizela Zajonc
10.05. Róża 9 p. Maria Kruk
17.05. Róża 10 p. Rosilda Pawlik
24.05. Róża 11 p. Krystyna Swoboda
31.05. Róża 12 p. Manfred Ullmann
————————–—–————–————–——–———–———————

W piątek o 7:30 przywitamy miesiąc Maj śpiewem Godzinek. Msze św. o 8:00 i 18:00.
Nabożeństwo majowe o 17:30. Od 8:30 odwiedziny chorych z komunią w domu.
O 14:00 próba dzieci I komunijnych. O 19:00 w salce spotkanie kandydatów do Bierzmowania (klasa 3).
————————–—–————–————–——–———–———————
W sobotę o 9:00 spowiedź kandydatów do I komunii św. O 15:00 Msza św. chrzcielna
i rocznych dzieci. O 17:00 nabożeństwo majowe. O godz. 8:00 Msza św. ku czci NMP
Królowej.
————————–—–————–————–——–———–———————

Zapowiedzi przedślubne: 1. Monika Strach zam. Kolonowskie i Łukasz Maleska zam. Myślina; 1. Magdalena Kruk zam. Kolonowskie i Adrian Hosz zam.
Siemianowice Śl. 1. Anna Gerlich zam. Rozmierka i Michał Drzyzga zam Kolonowskie
————————–—–————–————–——–———–———————
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego,
a szczególnie chorych i ubogich
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby wstawiennictwo Maryi pomagało chrześcijanom, żyjącym w krajach prześladowań.
————————–—–————–————–——–———–———————
Na wesoło
Sopot. Znana piosenkarka śpiewa na scenie. Gdy skończyła publiczność krzyczy: Jeszcze raz, jeszcze raz!!! I tak z dziesięć razy.
W pewnym momencie ledwo żywa artystka zawołała do publiczności:
- Ja już nie mogę śpiewać. A publiczność na to: Śpiewaj, śpiewaj aż się nauczysz!
Przychodzi zięć z żoną do teściowej na niedzielny obiad. Teściowa podała rosół z cielęciny i żeberka. Zięć je żeberka i nagle kawałkiem kości się zakrztusił. Podchodzi żona
i klepie go w plecy, a teściowa krzyczy:
- Nie tak mocno bo żeberka połamiesz!

W środę o 17:00 Msza św. szkolna.
————————–—–————–————–——–———–———————

Przyszła Niedziela V Wielkanocna. Dzień I komunii św. Msza św. o 10:00. Nabożeństwo o 15:00. Kolekta na cele diecezji i seminarium.
————————–—–————–————–——–———–———————
Do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. W bibliotece po Mszy niedzielnej o 10:00 do wypożyczenia książki i filmy na płytach dvd. Spowiedź pół godziny
przed Mszą św. Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po Mszach św.
————————–—–————–————–——–———–———————
W sobotę 25.04. dzień otwartych drzwi w WSD w Opolu. W czwartek 30.04. czuwanie
młodzieży w kościele w Jemielnicy. W piątek 01.05. w Jemielnicy Diecezjalne Święto
Rodziny. W poniedziałek 18.05. w Zawadzkiem Muzyka i Inspiracja, spotkanie dla
uczniów gimnazjum. Szczegóły na plakatach w gablotce.
————————–—–————–————–——–———–———————
Bóg zapłać za każde ofiary, modlitwy, dobro i wykonane prace. Kolekta na malowanie
kościoła wyniosła 7.911 zł i 65 euro. Zebrana suma na ten cel to 55.162 zł.
————————–—–————–————–——–———–———————
Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Ginterowi Koza i p. Elfrydzie Gerlich
składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————————–—–————–————–——–———–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Długiej: Jadwigę Oblong, Irenę
Urbańczyk i Mirelę Koprek oraz z ul. Chabrów: Różę Pawlik. Bóg zapłać !
Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe !

