Porządek Nabożeństw
od 24.04. do 01.05.2016 r.
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
Poniedziałek 25.04. św. Marka, święto
7:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka, teściów Rozalię i Jana, szwagra Gerharda, córkę
Małgorzatę, swatów Henryka i Elżbietę, swata Czesława i dusze w czyśćcu
Wtorek 26.04.
19:00 Msza Roku Miłosierdzia
Środa 27.04.
17:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę
i zdrowie dla Marii i Grzegorza Ziaja z ok. 40 r. ślubu oraz o Boże bł. dla syna i w rodzinie
córki
Czwartek 28.04.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + syna Pawła Pietruszka w 1 r. śmierci
Piątek 29.04. św. Katarzyny ze Sieny, patronki Europy, święto
17:30 Różaniec w int. ŚDM
18:00 1. Za + matkę Katarzynę z ok. urodzin, poległego ojca Piotra, męża Tadeusza, ++ z rodzin
Schatton, Szydłowski, Bartodziej, Muc, Klein
2. Za + żonę i matkę Annę w 80 r. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinie
Sobota 30.04.
8:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę
i zdrowie w rodzinie
——–—–——–—–—————————–—————–———————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę
i zdrowie z ok. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinach dzieci
Niedziela 01.05. VI Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców, męża Jana i pokr. (Deutsch)
10:00 I Komunia św.
15:00 Nabożeństwo
18:00 Za + matkę Cecylię Niwergol w 2 r. śmierci, ++ ojca Alfonsa, córkę Annę Naumann, teściów Jadwigę i Pawła Smieszkoł oraz ++ z rodziny i pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

17(1166) 24.04. – 01.05.2016
Z listu pasterskiego Konferencji Episkopatu Polski
Trwająca już ćwierć wieku transformacja
społeczno-ustrojowa i gospodarcza w Polsce
nie wszystkim obywatelom przyniosła poprawę bytu. Owszem, niektórym z nich udało się
osiągnąć awans cywilizacyjny i podnieść
niekiedy nawet znacznie swoją stopę życiową. Należy jednak pamiętać, iż w porównaniu z państwami Europy Zachodniej wciąż
jesteśmy społeczeństwem ludzi ubogich.
Miarą wartości systemu społecznopolitycznego państwa jest troska o najsłabsze
ogniwo w społeczeństwie. Dojrzałe społeczeństwo dba o wszystkich swoich członków,
wspiera słabych i stwarza dla nich szanse
rozwojowe. Pomoc ludziom potrzebującym
jest zadaniem nie tylko władz państwowych
i samorządowych, lecz także organizacji „non-profit”, które są wiarygodnym miernikiem
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w poszczególnych krajach. Zakres ubóstwa w Polsce jest również dużym wyzwaniem dla Kościoła, który poprzez swoje instytucje, zwłaszcza
parafie, zakony, Caritas, Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz inne stowarzyszenia i fundacje,
ale także przez bezpośrednie działanie swoich wyznawców spieszy z pomocą ludziom potrzebującym. Skala ubóstwa w społeczeństwie polskim pokazuje, jak wciąż bardzo potrzebne jest zaangażowanie charytatywne Kościoła. Głównym celem misji Kościoła jest wprowadzenie wiernych do wspólnoty Bosko-ludzkiej miłości oraz stałe ich wspieranie, by w tej
wspólnocie wytrwali aż do śmierci i przejścia do krainy wiecznej miłości, gdzie „nie będą
już łaknąć ani nie będą już pragnąć, […] bo paść ich będzie Baranek” (Ap 7,16-17). Przechodząc więc w tym roku Jubileuszu Miłosierdzia przez drzwi kościołów stacyjnych, modlimy się nie tylko o zyskanie odpustu zupełnego dla zgładzenia zaciągniętych przez nas win
i kar, ale także o to, by brama roku jubileuszowego okazała się dla nas bramą miłosierdzia.
Żeby tak się stało, należy pełnić miłosierdzie nie tylko słowem i modlitwą, lecz przede
wszystkim czynem.
Sentencja: przysłowie angielskie - Szczęście, które posiadasz jest jak ziarno; szczęście,
które dzielisz, to kwiat.
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Opowiadanie
Łowcy małp wymyślili genialny i niezawodny sposób na ich schwytanie. Gdy znajdują
zakątek lasu, w którym te najczęściej się zbierają, umieszczają w ziemi naczynia o wąskiej i długiej szyjce. Zakrywają je dokładnie ziemią, zostawiając jedynie odsłonięty
otwór. Potem umieszczają w naczyniu garść ryżu i jagody, które małpy ogromnie lubią.
Gdy myśliwi oddalają się, małpy powracają. Ciekawe z natury, dokładnie oglądają naczynia, a gdy zauważają znajdujące się w nich przysmaki, wkładają górną kończynę do
środka i chwytają wielką garść pożywienia, możliwie największą. Ale szyjka naczynia
jest bardzo wąska. Sama dłoń prześlizguje się, ale gdy jest wypełniona, absolutnie nie
może wydostać się. Wówczas małpy zaczynają ciągnąć z całych sił. Na ten moment czekają właśnie łowcy, ukryci w pobliżu. Rzucają się na małpy i łatwo je chwytają. Zwierzęta bronią się wprawdzie silnie, ale nie przychodzi im na myśl, by otworzyć dłoń i porzucić to, co w niej trzymają.
Iluż ludzi traci życie, bojąc się otworzyć dłonie, w których ściskają to, co uważają za
nieodzowne, a co – tak naprawdę – do niczego nie jest przydatne. Myśliwi są eleganccy
i uśmiechnięci, zawsze bardzo aktywni. Ukrywają swe pułapki w błyszczących czasopismach, na ekranach telewizyjnych i na rogach ulic. W ten sposób kształtuje się ludzi
o dłoniach nieustannie zamkniętych i wygasłym sercu. Nie zapominaj o tym, co powiedział Jezus: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy.
Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze”.
——–—–——–—–——————–—————–——————–———————
Na wesoło
- Proboszcz w ramach podziękowania postanowił zabrać kościelnego i organistę na kolację do restauracji. Po skończonym posiłku mówi do kelnera: Bardzo nam smakowało.
Intryguje nas nazwa restauracji. Dlaczego nazywa się ona „Wielkie Oczy”? Dowie się
ksiądz jak przyniosę rachunek.
- Podczas egzaminu wykładowca mocno już zdenerwowany niewiedzą zdającego, otwiera drzwi i krzyczy do pozostałych studentów: Przynieście tu siano dla osła! A dla mnie
herbatkę poproszę! - dodaje student.
- Rozmowa w gabinecie lekarskim: Panie doktorze jak mam się pozbyć zbędnych kilogramów? Najlepiej zostawić je na talerzu.
- Czukcza łowi ryby nad brzegiem Oceanu Lodowatego. Wynurza się amerykańska łódź
podwodna, wyskakuje marynarz: Rosjanie byli? Nie. Odpłynęli. Po chwili wynurza się
rosyjska łódź podwodna, wyskakuje marynarz: Amerykanie byli?- Tak. Gdzie popłynęli?
- Na północny wschód. Nie mądrzcie się, ręką pokażcie!
——–—–——–—–——————–—————–——————–———————
W maju następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
01.05. Róża 5 p. Elfryda Fleger
08.05. Róża 6 p. Maria Baron
15.05. Róża 7 p. Hildegarda Klabisch
22.05. Róża 8 p. Gizela Zajonc
29.04. Róża 9 p. Maria Kruk

Dzisiaj 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.
——–—–——–—–—————————–——–————————–———————
We wtorek o 16:00 próba dla kandydatów do I Komunii św. O godzinie 19:00 Msza św. Roku
Miłosierdzia z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i Błogosławieństwem Lurdzkim.
W intencji chorych, starszych, ludzi mających różne problemy życiowe, materialne i duchowe.
Gośćmi będą siostry werbistki: s. Dolores Zok - prowincjalna oraz s. Pavla - ze Słowacji.
——–—–——–—–—————————–——–————————–———————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy próba dzieci I komunijnych.
——–—–——–—–—————————–——–————————–———————
W czwartek o 16:00 próba dzieci I komunijnych.
——–—–——–—–—————————–——–————————–———————
W sobotę o 9:00 I spowiedź św. Dzień otwartych drzwi w WSD w Opolu. Czuwanie młodzieży
w Jemielnicy, początek o 18:30. Można dojechać w własnym zakresie lub o 19:00 busem, zapisy
u ks. Piotra.
——–—–——–—–—————————–——–————————–———————
W przyszłą niedzielę pierwszy dzień miesiąca Maja. Kolekta na cele diecezji i seminarium.
Dzień I komunii św. Msza komunijna o 10:00. O 15:00 Nabożeństwo. W Jemielnicy Święto
Rodziny, szczegóły na plakatach.
——–—–——–—–—————————–——–————————–———————
Bóg zapłać: za wszelkie dobro, modlitwy, ofiary i prace. Rodzicom dzieci I komunijnych za
malowanie okien plebanii i rzeczy w ogrodzie, układanie drzewa, porządki wokół kościoła
i przycinanie krzewów na cmentarzu i u sióstr, odnowienie płotu kościelnego.
——–—–——–—–—————————–——–————————–———————
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.
——–—–——–—–—————————–——–————————–———————
Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po
Mszach św. Biblioteka czynna po Mszy św. w niedzielę o 10:00.
——–—–——–—–—————————–——–————————–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Nowej: Małgorzatę Wilczek, Magdalenę Dziuba, Kornelię Demarczyk i Dorotę Buchacz. Bóg zapłać!
——–—–——–—–—————————–——–————————–———————
Info:
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. Dotychczasowe ofiary złożone w 2016 r. wyniosły 1.920 zł. wydatki (wywóz
śmieci i woda) wyniosły 2.991 zł.
27 - 29 maj, Camino: Kolonowskie – Góra św. Anny – Opole – Skorogoszcz, 110 km. Jeśli ktoś
myśli o wyruszeniu to prośba o kontakt z ks. Piotrem
18 czerwiec, wyjazd do Krakowa-Łagiewnik i Starego Sącza. Zapisy w zakrystii, 60 zł.
26 czerwiec, Uroczystość 60 rocznicy święceń kapłańskich ks. Wolfganga Globischa. Msza św.
o godzinie 10:00.
13 - 24 sierpień, Camino: Suwałki - Gietrzwałd, 290 km. Jeśli ktoś myśli o wyruszeniu to prośba o kontakt z ks. Piotrem
26 wrzesień - 04 październik, pielgrzymka Roku Świętego do Włoch. Są jeszcze dwa miejsca.

