Porządek Nabożeństw
od 24.05. do 31.05.2015 r.
Niedziela 24.05. Zesłanie Ducha Św.
7:00
Różaniec
7:30
Za + męża i ojca Jerzego, ++ rodziców Pawła i Marię, teściów Piotra i Elżbietę, brata Georga, bratową Helenę,
Elfrydę, szwagra Michała, 2 bratanków Józefa i Rudolfa oraz dusze opuszczone (Deutsch)
9:30
Godzinki ku czci NMP
10:00
Za + męża i ojca Ewalda, ++ rodziców, teściów, brata, szwagrów ich synów oraz + Józefa
17:15 Nabożeństwo majowe
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie w rodzinie
Poniedziałek 25.05. NMP Matki Kościoła, święto
8:00
Za + Pawła Pietruszka w miesiąc po śmierci
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana przez wst. Maryi Matki kapłanów z podz. za dar kapłaństwa prosząc o łaski
potrzebne do wypełnienia misji dla kapłanów pochodzących z naszej parafii, pracujących kiedykolwiek w naszej
parafii, pomagających, dla ++ kapłanów o radość wiecznego przebywania z Bogiem
Wtorek 26.05.
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1. W int żyjących i ++ naszych matek
2. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i wst. MB oraz o zdrowie dla Lucyny i Tadeusza Makusek z ok. 25 r. ślubu o Boże bł. i zdrowie w rodzinie
Środa 27.05. św. Filipa Nereusza, prezbitera, wsp.
17:00 Za + matkę Adelajdę w r. śmierci, ++ ojca Wilhelma i pokr. Szaton i Czok
17:30 Nabożeństwo majowe
Czwartek 28.05. Jezusa Chrystusa Najwyższego kapłana, święto
17:30 Nabożeństwo majowe i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ rodziców Florentynę, Tomasza, Gertrudę, Waltra, siostrę Helenę, brata Ericha, szwagierkę Irenę, dziadków z obu stron i pokr.
Piątek 29.05. św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, wsp.
17:00 Różaniec za młode pokolenie
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, Zyzik oraz ++ z pokr.
Sobota 30.05.
8:00 Za + męża i ojca Józefa w r. śmierci, ++ rodziców Annę i Wilhelma, Jadwigę i Herberta, synów Andrzeja
i Huberta, brata Georga i dusze opuszczone
12:00 Msza św. i ślub Malwina Wyrwich i Kamil Koj
15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośba o dalsze Boże bł z ok. urodzin oraz za ++ rodziców i siostrę
————————–—–——–——–————————————–———–—————————
17:30
Nabożeństwo majowe
18:00 Za + ciocię Krystynę z ok 80 r. urodzin
Niedziela 31.05. Najświętszej Trójcy
7:00
Różaniec
7:30 O dobre i bezpieczne prace przy naszej świątyni oraz za wszystkich ofiarodawców (Deutsch)
9:30
Godzinki ku czci NMP
10:00
Za ++ rodziców Marię i Teodora, siostrę Krystynę, szwagrów Ernesta i Ottona, bratową Teresę, siostrzeńców
Lucjana i Norberta oraz ++ z pokr.
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie na dalsze
lata dla matki z ok. urodzin

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Duchu Ogniu
Papież Franciszek, mówiąc
o Duchu Świętym, odwołuje się
do sytuacji z życia rodzinnego:
„Pomyślcie o mamie w domu
z dziećmi: kiedy jedno z nich
robi jedno, inne myśli o drugim,
i biedna matka biega z jednego
krańca w drugi z problemami
dzieci. A kiedy mamy się zmęczą i nakrzyczą na dzieci, czy
jest to mądrość? Czy nakrzyczenie na dzieci jest mądrością? Co mówicie, jest to
mądrość, czy nie? Nie! Natomiast kiedy matka bierze dziecko i delikatnie je
strofuje, mówiąc: „Ale tego się nie robi, z tego, czy innego powodu...”, i cierpliwie wyjaśnia - czy to jest Boża mądrość? Tak! To jest to, co nam daje w życiu
daje Duch Święty”. Ile razy w naszej codzienności, mimo dobrych chęci, odczuwamy niesmak związany z tym, że to i owo nie wyszło? Wiemy, co jest dobre
i do czego powinniśmy dążyć, ale często nie wiem jak. Okazuje się, że słowo,
które wypowiedzieliśmy w danej chwili nie było najlepsze i może wprowadziło
niepotrzebny niepokój, albo było na tyle mocne, że zadana przez nie rana przysłoniła naszą dobrą intencję. „Mamy w sobie, w naszym sercu Ducha Świętego
– wyjaśnia papież - Możemy Go słuchać, albo nie. Jeśli słuchamy Ducha Świętego, to uczy On nas drogi mądrości, obdarowuje nas mądrością, pozwalającą
nam postrzegać rzeczywistość oczyma Boga, słyszeć uszami Boga, miłować
sercem Boga, osądzać rzeczy Bożym osądem. To właśnie jest mądrość, jaką nas
obdarza Duch Święty, a my wszyscy możemy ją posiadać”. Jeśli zastanawiasz
się po co kolejny raz przeżywać Zesłanie Ducha Świętego, to może właśnie po
to, by uświadomić sobie, jak wiele może On przez Ciebie i w Tobie uczynić.
Sentencja tygodnia: przysłowie arabskie - Wystarczy promyk nadziei, aby
otwarło się niebo.
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W 2015 roku w naszej parafii 17 dzieci przyjęło I Komunię św. 17 młodych
osób przyjęło sakrament Bierzmowania. Dotychczas odbyło się: 6 Chrztów,
3 śluby, 9 pogrzebów. W ostatnim czasie odbyły się pogrzeby: śp. Stefania Steinert l. l. 78; śp. Andrzej Gomoła l. 65; śp. Joachim Gawlik l. 54; śp. Jerzy Krupok l. 64.
———–————————————-—–————–—–———————–
Zapowiedzi przedślubne: 1. Dawid Dyla zam. Staniszcze Wielkie
i Paulina Makusek zam. Kolonowskie; 1. Mariusz Firuta zam. Strzelce
Opolskie i Aleksandra Morawiec zam. Kolonowskie; 1. Paweł Mandla
zam. Borycz i Dominika Żyłka zam. Kolonowskie.
———–————————————-—–————–—–———————–
Rozpoczęto malowanie naszej świątyni. Polecajmy te prace w naszej modlitwie.
Oby wszystko się udało i wszystko przebiegało bezpiecznie. Modlimy się podczas Mszy św. oraz indywidualnie za darczyńców i ofiarodawców. Bóg zapłać
wszystkim za otwarte serce i ofiary składane na ten cel: w kościele , na konto
bankowe i w kancelarii parafialnej. Prace potrwają ok. 2 miesiące. Za wszelkie
niedogodności i utrudnienia przepraszam. W czasie prac będziemy do sprzątania
wyczytywać 5 osób i prosimy aby porozumieć się i do sprzątania przyjść w poniedziałek, środę i w piątek lub sobotę.

Dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Św. Kolekta na cele parafii. Nabożeństwo majowe o 17:15.
Odpust w parafii Staniszcze Małe, suma o godz. 11:00.
————————–—–———————————-——–——–———–———————

Stan finansowy na cele remontowe (dzień 20 maja):

Bóg zapłać za każde ofiary, modlitwy, dobro i wykonane prace.
————————–—–———————————-——–——–———–———————
Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. Tradycyjnie nasza prośba o wykonanie ołtarzy. W tym roku
kierujemy ją do mieszkańców ulic: 1. Nowa, 2. Szkolna, 3. Kościuszki (koniec), Żeromskiego,
4. Pluderska. W Opolu o godz. 19:30 Koncert Uwielbienia. Zapisy na wyjazd dla 8 osób młodzieży u ks. Piotra.
————————–—–———————————-——–——–———–———————

WPŁYWY
2 x zbiórka złomu: 4.037 zł.
4 kolekty: 28.711 zł.
firma Mercur: 5.000 zł.
książki p. Gerarda: 2.695 zł.
Razem: 40.443 zł.
261 wpłat na konto: 63.079 zł.
Razem (inne + wpłaty):103.522 zł.
WYDATKI
zakup wełny:
robocizna:
Razem:
zaliczka firmie Halupczok:
Razem:
stan ofiar wynosi obecnie:

21.000 zł.
14.000 zł.
35.000 zł.
5.000 zł.
40.000 zł.
63.522 zł.

numer konta: parafia Kolonowskie BS - 28 8909 1016 2001 0006 5852 000

W poniedziałek święto NMP Matki Kościoła. Msze św. o 8:00 i 18:00. Nabożeństwo o 17:30.
Dzień modlitw rolników o urodzaje. Msze św. z udziałem ks. biskupa w Kamieniu Śl. i w Oleśnie
w kościele św. Anny o godz. 10:00.
————————–—–———————————-——–——–———–———————
We wtorek Dzień Matki. Msza św. w Ich intencji o godz. 18:00.
————————–—–———————————-——–——–———–———————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna.
————————–—–———————————-——–——–———–———————
W czwartek o 16:30 próba dzieci sypiących kwiaty w Boże Ciało.
————————–—–———————————-——–——–———–———————
W sobotę o 9:00 w salce spotkanie kandydatów na marianki i ministrantów.
————————–—–———————————-——–——–———–———————
W przyszłą niedzielę Uroczystość Trójcy Św. Kolekta na cele parafii. W Zameczku w Zawadzkiem Majówka organizowana przez Rodzinę Kolpinga. Początek o 14:00.
————————–—–———————————-——–——–———–———————
Do nabycia Gość Niedzielny, książeczki Droga do nieba
————————–—–———————————-——–——–———–———————
Szczegółowy plan lipcowego wyjazdu na Bałkany jest do odebrania u ks. Piotra. Do końca maja
prośba o wpłacenie całości kwoty oraz uzupełnienie danych, szczególnie numeru paszportu.
————————–—–———————————-——–——–———–———————

27 maja w godzinach 14.00 - 16:00 w remizie OSP będą zbierane rzeczy na pchli targ, który odbędzie się 30 maja. 29 maja w Zawadzkiem o godz. 18:00 spotkanie Bractwa św. Józefa. 07 czerwca
na Górze św. Anny Pielgrzymka Mniejszości. 13 - 14 czerwca na Górze św. Anny spotkanie chórów i muzyków. 13.czerwca pielgrzymka osób chorych na Górę św. 20 czerwca w Oleśnie spotkanie przedstawicieli PRD. 02 - 05 lipca w Czernej Karmelitańskie Spotkania Młodych.
————————–—–———————————-——–——–———–———————
Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Annie Danisz, składamy jak najserdeczniejsze
życzenia.
————————–—–———————————-——–——–———–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Różanej: Dorotę Feliks, Jadwigę Gawlik, Marię
Lipok, Katarzynę Spałek i Alinę Wójcik. Bóg zapłać!
————————–—–———————————-——–——–———–———————
Ostatni tydzień Nabożeństw Majowych !

