Porządek Nabożeństw
od 17.04. do 24.04.2016 r.
Niedziela 17.04. IV Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę
i zdrowie z ok. 75 r. urodzin męża i ojca oraz o bł. Boże w rodzinach dzieci (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + Gertrudę Obst w miesiąc po śmierci
17:15 Nieszpory
18:00 Za + męża Józefa w 2 r. śmierci oraz ++ pokr.
Poniedziałek 18.04.
18:00 Za + męża Jerzego Wałaszek, ++ jego rodziców, teściów, z rodzin Wałaszek i Kazior
Wtorek 19.04.
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę
i zdrowie z ok. 80 r. urodzin
Środa 20.04.
17:00 Za + męża i ojca Piotra Smyk w r. śmierci
Czwartek 21.04.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + ojca, męża i dziadka Bronisława w 15 r. śmierci oraz ++ z pokr.
Piątek 22.04.
17:30 Różaniec za ŚDM
18:00 Za ++ męża i ojca Ernesta Dreja, rodziców Teklę i Hermana Dreja, ich synów Wilhelma
i Józefa, szwagierkę Różę, rodziców Marię i Józefa Kopyto, szwagra Gerharda, kuzynkę
Hildegardę, swata Włodzimierza, dziadków z obu stron
19:00 ………………..
Sobota 23.04. św. Wojciecha, biskupa, męczennika, patrona Polski, uroczystość
8:00 Za + męża i ojca Ernesta Ochman z ok. urodzin, ++ rodziców Agnieszkę i Konrada Lasończyk, teściów Annę i Andrzeja Ochman, siostrę Magdalenę oraz ++ z pokr.
——–—–——–—–—————————–—————–———————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ ojca Krzysztofa, syna Mateusza, dziadków, babcie, ++ z rodzin Zajonc, Spałek,
Kempa, Mlynek
Niedziela 24.04. V Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę
i zdrowie dla męża, ojca i dziadka z ok. 80 r. urodzin (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę
i zdrowie dla Władysława Żołnierczyk z ok. 90 r. urodzin oraz o Boże bł. w całej rodzinie
17:15 Nieszpory
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę
i zdrowie dla Krystyny i Waldemara z ok. 25 r. ślubu oraz o Boże bł. w rodzinie
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Z Dzienniczka św. siostry Faustyny
Dziś spotkała mnie wielka przykrość
od pewnej osoby, czyli przez pewną
świecką osobę. Osoba ta na podstawie
jednej rzeczy prawdziwej, mówiła wiele rzeczy zmyślonych, a ponieważ
wzięto te rzeczy wszystkie za prawdziwe i rozniesiono je po całym domu.
Kiedy doszło do moich uszu, ścisnęło
mi się serce – jak można nadużywać
cudzej dobroci? Ale postanowiłam sobie ani jednego słowa nie wypowiedzieć na swoja obronę, a tej osobie
okazywać dobroć. Lecz aby znieść to
spokojnie, spostrzegłam, że sił mam za
mało, ponieważ przeciągało się to na
tygodnie. Kiedy widzę, że się burza zrywa,
a wiatr zaczyna sypać prosto w oczy piasek, poszłam przed
Najświętszy Sakrament i rzekłam do Pana: Jezu czuję, że nie
dam rady w tej walce, zasłoń mnie piersią swoją. Kiedy odeszłam od ołtarza, dziwna moc i spokój zalały mi duszę,
a burza, która szalała, uderzyła o duszę moją jako o skałę,
a piana burzy opadła na tych, którzy ją wzniecili. O jak dobry
jest Pan, który każdemu zapłaci według uczynku.
Sentencja: Willam Szekspir - Nie mogę odpowiedzieć inaczej
jak tylko: dzięki, i dzięki, i na zawsze dzięki.

16/2016

W naszej parafii:
Rok Miłosierdzia Bożego
w każdy czwartek przed Mszą św. wieczorną odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia
w jedną niedzielę miesiąca, w salce jest wyświetlany film, po projekcji rozmowa na temat
filmu. Najbliższy 08 maja pt. „MB z Guadelupe”
w jedną niedzielę miesiąca w kościele, o godzinie 17:15 jest Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego. Najbliższe 08 maja
w jeden wtorek miesiąca w kościele o godzinie 19:00 jest Msza św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i Błogosławieństwem Lurdzkim. Msza św. jest w intencji chorych,
starszych, ludzi mających różne problemy życiowe, materialne i duchowe. Najbliższa będzie
26 kwietnia. gośćmi będą siostry werbistki Dolores i Pavla
trwa nawiedzenie ikony Jezu ufam Tobie w domach naszej parafii. Ikona, różaniec
i pamiątkowa księga do zabrania przy obrazie Miłosierdzia w kościele
przy figurze św. Antoniego, jest skarbonka „Ofiara Miłosierdzia”. Ofiary przeznaczone są
na wyjazd naszej młodzieży do Krakowa
20 kwietnia wyjazd na Apel Jasnogórski. Zapisy w zakrystii. Koszt 10 zł.
01 maj I Komunia św.
08 maj Rocznica I Komunii św.
27 - 29 maj Camino: Kolonowskie – Góra św. Anny – Opole – Skorogoszcz, 110 km. Jeśli
ktoś myśli o wyruszeniu to prośba o kontakt z ks. Piotrem
31 maj Bierzmowanie
05 czerwiec Odpust NSM
18 czerwca wyjazd do Krakowa-Łagiewnik i Starego Sącza. Zapisy w zakrystii, 60 zł.
31 lipiec Adoracja Najśw. Sakramentu
13-24 sierpień Camino: Suwałki - Gietrzwałd, 290 km. Jeśli ktoś myśli o wyruszeniu to
prośba o kontakt z ks. Piotrem
26-28 sierpień piesza pielgrzymka na Górę św. Anny
26 wrzesień–04 październik pielgrzymka Roku Świętego do Włoch. Spotkanie wyjeżdżających w czwartek 21 kwietnia w kościele o 19:00.
ŚDM Kraków 2016 - zostało 99 dni do rozpoczęcia w parafiach
Zapraszamy: www.krakow2016.com.pl i www.botafe.pl; Radio DOXA we wtorki o godzinie
20:00 „Strefa młodych”. Program I TV w każdą niedzielę o godzinie 8:30
W parafii przygotowujemy się do tego wydarzenia na różnych płaszczyznach. Do włączenia
zapraszamy całą naszą młodzież, od gimnazjum do studentów i pracujących. Zapraszamy
wszystkich, niezależnie czy ktoś planuje wyjazd do Krakowa, czy też nie.
22.04. piątek – Msza św. dla młodzieży gimnazjum i starszej. Po Mszy na plebanii zapisy
wyjeżdżających do Krakowa. Młodzież płaci 100 zł. natomiast 590 zł. zostaje pokryte
z zbieranych ofiar.
24.04. niedziela – po Mszach możliwość nabycia „RÓŻAŃCÓW – KORALIKÓW” wykonanych ręcznie przez siostry karmelitanki i młodzież. Zysk przeznaczony na wyjazd naszej
młodzieży do Krakowa
30.04. sobota – Czuwanie młodzieży diecezji w Jemielnicy
Zebrana kwota na wyjazd do Krakowa, to: 7.670 zł.
Szczegółowe informacje dla rodzin, które wyraziły chęć goszczenia młodzieży z Hochdahl
w swoich domach, podane zostaną w późniejszym terminie.

Dzisiaj kolekta jest zbierana na budowę kościoła św. Karola Boromeusza w Opolu - Chabry.
Gościem jest ksiądz z Opola. Nieszpory o 17:15.
——–—–——–—–——————–——————–——————–———————
Peregrynacja obrazu MB Częstochowskiej w Domu Pomocy w Zawadzkiem. Szczegóły w gablotce.
——–—–——–—–——————–——————–——————–———————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Czuwanie dla Kandydatów do bierzmowania:
- 16:00 spotkanie w salce - 17:00 Msza św. po Koronka do Bożego Miłosierdzia w kaplicy sióstr
- 18:30 wyjazd na Apel Jasnogórski do Częstochowy (koszt 1 zł. powrót ok. 23:00)
——–—–——–—–——————–——————–——————–———————
W czwartek w kościele o 19:00 spotkanie dla osób wyjeżdżających do Włoch.
——–—–——–—–——————–——————–——————–———————
W piątek o 19:00 Msza św. dla młodzieży. Po Mszy na plebanii spotkanie wyjeżdżających na
ŚDM do Krakowa.
——–—–——–—–——————–——————–——————–———————
W sobotę o 9:00 spotkanie kandydatów do I komunii w salce oraz prace rodziców na rzecz naszej parafii. Nabożeństwo o 17:30
——–—–——–—–——————–——————–——————–———————
W przyszłą niedzielę kolekta na rzecz remontu katedry w Opolu oraz na wsparcie Kościoła na
Ukrainie. Można nabywać Różańce - koraliki wykonane przez siostrę Jurandę i młodzież. Zysk
przeznaczony na wyjazd do Karkowa.
——–—–——–—–——————–——————–——————–———————
Bóg zapłać: za wszelkie dobro, modlitwy, ofiary i prace. Za ofiary składane na rzecz naszej parafii, diecezji i kościoła w świecie. Za ofiary składane przy paleniu świeczek przy figurze MB,
obrazie Miłosierdzia, Krzyżu. Za składane ofiary za gazetkę parafialną, inne gazety i czasopisma.
Od czasu do czasu są zakupywane nowe obrusy ołtarzowe, stroje ministrantów, szaty liturgiczne.
Bóg zapłać Różom różańcowym za zakup czerwonego ornatu, z symbolem Ducha Św.
——–—–——–—–——————–——————–——————–———————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Iskra Miłosierdzia, Orędzie Miłosierdzia, Dobre Nowiny
Dziękuję za nabywanie książki ks. Piotra Bekierz „Camino Różne Drogi” w zakrystii, kancelarii,
w kwiaciarni p. R. Ziaja w Staniszczach W. oraz na Allegro.
——–—–——–—–——————–——————–——————–———————
Zapowiedzi przedślubne: 3. Antoniewicz Katarzyna zam. Kolonowskie i Czok Patryk zam. Kolonowskie.
——–—–——–—–——————–——————–——————–———————
Caritas parafii będzie wydawał jabłka. W poniedziałek w salce w godzinach: 9:00 - 11:00 oraz
16:00 - 18:00.
——–—–——–—–——————–——————–——————–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Słonecznej: Renatę Muc oraz z ul. Nowej:
Monikę Szolc, Brygidę Krzywoń i Irenę Janiczek. Bóg zapłać!
——–—–——–—–——————–——————–——————–———————
W sobotę o 9:30, na parkingu przed kościołem, będzie przeprowadzona zbiórka sprzętu elektrośmieci. Akcję przeprowadza organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
——–—–——–—–——————–——————–——————–———————
Nasz cmentarz: Opłaty wynoszą: od nowo stawianego pomnika 10% wartości. Za rezerwację
miejsca na okres 20 lat od grobu pojedynczego 100 zł. od podwójnego 150 zł. Bóg zapłać tym,
którzy tego pilnują. Prośba, aby na własną rękę nie sadzić żadnych drzew i krzewów na cmentarzu, przy grobach.
Wiele informacji podanych jest obok, na drugiej stronie gazetki.

