Porządek Nabożeństw
od 25.06. do 02.07.2017 r.
Niedziela 25.06. Odpust
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Hildegardę Mocny w 2 r. śmierci oraz urodzin, ojca Edmunda (j. niemiecki)
10:30 Godzinki ku czci NMP
11:00 1. Za parafian
2. O Boże bł. Opiekę MB, zdrowie i siły w pewnej int. za + męża i ++ z rodziny
3. Z podziękowaniem i prośbą w rocznicę święceń kapłańskich ks. Piotra oraz za ++ rodziców
15:00 Nieszpory
18:00 Za ++ rodziców Rocha i Marię, Herberta i jego rodziców, Karola i Gertrud, ojca Wilhelma i jego rodziców, szwagra Stanisława, brata Józefa
Poniedziałek 26.06.
18:00 Za zmarłych Procesja na cmentarz
Wtorek 27.06. św. Cyryla, bp, doktora, wsp.
18:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski i zdrowie
z ok. 10 r. ślubu oraz o Boże bł. i zdrowie dla rodziców
2. Za ++ rodziców Florentynę i Tomasza, Gertrudę i Waltra, siostrę Helenę, brata Ericha, szwagrów
Józefa, Richarda, Henryka, szwagierkę Irenę, dziadków i pokr. z obu stron
Środa 28.06. św. Ireneusza, bp. męczennika, wsp.
18:00 1. Za + syna Mateusza Zajonc oraz ++ pokr.
2. Za ++ matkę Agnieszkę w r. ojca Karola, brata, bratową ++ z rodziny i pokr.
Czwartek 29.06. św. Apostołów Piotr i Pawła, uroczystość
8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski i zdrowie z ok.
urodzin Marii Poloczek
17:00 Adoracja i Koronka
18:00 Za ++ męża i ojca Henryka, rodziców, ++ z rodziny i pokr.
Piątek 30.06.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ rodziców Paulinę i Franciszka, Annę i Jana, braci Piotra, Bernarda, Franciszka, Henryka, bratanice Mariolę, ciocię Elizabeth, i pokr.
I Sobota 1.07.
8:00 Za ++ męża i ojca Reinholda Czupała w r. śmierci , jego rodziców Waleskę i Franciszka, Gertrudę
i Jana, o. Krystiaqna 2 braci i pokr.
11:30 Msza i ślub Sylwia Jendrusz i Dawid Schiwek
15:00 Msza, chrzest Gabriel Franciszek Ebelt
——————————————–————————————————–
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + Zdzisław Socha - zam od męskiej Róży Różańcowej
Niedziela 02.07. XIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ męża Otto, syna Lucjana, rodziców Marię i Teodora, teściów Annę i Jana, siostrę Krystynę, bratową Teresę, siostrzeńca Norberta, szwagierki, i pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski i zdrowie z ok.
60 r. ślubu Józefa i Heleny
17:15 Nieszpory
18:00 Za + Urszulę Wałaszek - zam. od koleżanki

Nasza Kolonowska
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Nasz kościół

Powstanie Naszej parafii – a przede wszystkim budowa naszego kościoła – jest ściśle związana z objawieniami Fatimskimi. Poświęcony jest Niepokalanemu
Sercu Maryi, Matki Bożej. Dzisiaj kiedy obchodzimy
100 lecie objawień Fatimskich, trzeba przypomnieć że
mija 70 lat od decyzji budowy kościoła i czci i kultu
w naszej parafii Niepokalanego Serca Maryi. Podniosłych uroczystości nie przeżywała w pełni będąca
jeszcze kuracją placówka duszpasterska w Kolonowskiem. W tym czasie w Kolonowskim nie było
kościoła a tylko kaplica barak. Do Kolonowskiego
pod koniec 1946r przybywa ks. Henryk Czerwionka.
On będący pod wpływem objawień Fatimskich oraz
wydarzeń, związanych z oddaniem się pod opiekę,
Niepokalanemu Sercu Maryi których nie przeżywali
w pełni mieszkańcy Kolonowskiego, postanawia już w następnym roku 1947 tj 30 lat
dokonać tego aktu w swym ośrodku duszpasterskim, w kaplicy baraku w Kolonowskiem. Na zakończenie tygodnia liturgicznego 24 sierpnia została odprawiona pierwsza
uroczysta msza odpustowa ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Podczas uroczystej
sumy odpustowej ks. Henryk Czerwionka poświecił kuracje i jej rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi dotłaczając postanowienie że wierni Kolonowskiego wybudują wspaniałą świątynie Matce Bożej ku czci Jej Niepokalanego Serca. Już pierwsza kolekta
sumy odpustowej 40 tys. zł została na ten cel przeznaczona. Czekała ich trudna wręcz
niewyobrażalna praca w przezwyciężeniu wszelkich trudności, były to pierwsze lata po
wojnie, była bieda, niskie zarobki za prace, a żywość była reglamentowana, przykładowo bochenek chleba kosztował 36 zł. Z początkiem 1948r został powołany 15 osobowy
Komitet Budowy Kościoła, ponieważ komitet nie miał osobowości prawnej, nie mógł
prowadzić spraw majątkowych, ale był bardzo pomocnym organem doradczym i organizacyjnym ks. Czerwionki. Rozprowadzali i zbierali deklaracje od rodzin Kolonowskiego z zobowiązaniem dobrowolnych co miesięcznych wpłat na budowę kościoła. To
rozwiązanie pozwoliło choć częściowo rozwiać obawy Administracji Apostolskiej
w Opolu czy mieszkańcy Kolonowskiego będą w stanie samodzielnie wybudować
kościół, szczególnie kiedy przekazano władzy kościelnej, że mieszkańcy zadeklarowali
na 1948r wpłaty na budowę kościoła w kwocie 1 miliona 200 tys. zł.
Sentencja: S. Heen – Nie sytuacje są napięte, lecz ludzie.

26/2017

Ks Czerwionka znał ks. Schenka który był proboszczem w pobliskiej Piotrówce. Jego brat był architektem i pod koniec 1947r wrócił z Sowieckiej niewoli. Jego poprosił o wykonanie projektu dla
nowego kościoła w Kolonowskiem. Architekt w stosunkowo krótkim czasie wykonał projekt.
Pierwszy projekt przewidywał wysoką wieżę na dzwonnicę z przodu kościoła a dach był zakończony bez latarni, w wyniku zastrzeżeń władz kościelnych, drugi poprawiony był już latarnią z uwieńczonym na niej krzyżem. Jego pobyt w Rosji miał wpływ, na wybór formy zaprojektowanego
kościoła. Zaprojektował kościół w formie rotundy, bez naw bocznych filarów z widokiem centralnym na prezbiterium i ołtarz główny. Ks. Czerwionka przedstawił projekt administratorowi księdzu
Bolesławowi Kominkowi który projekt zatwierdził, następnie po trudnych staraniach, po kilku wizytach w Katowicach udało się uzyskać podpis i aprobatę wojewódzkiego architekta w Katowicach.
( w Katowicach ponieważ Opolszczyzna należała do województwa Śląskiego) ks. Czerwionka wraz
z członkiem KBK Pawłem Ziają, wystąpili do władz o zezwolenie na budowę nowego kościoła a do
starosty strzeleckiego o przydzielenie terenu. Starosta strzelecki przydzielił 2 ha ziemi pod budowę
nowego kościoła i cmentarza z terenem gdzie stała już kaplica barak. Gorzej było z zezwoleniem na
budowę mimo kilku wyjazdów do Katowic wydanie decyzji odwlekało się. Parafianie widząc że nic
się nie dzieje, zaczęli wątpić czy budowa kościoła się zrealizuje. Zaczęli dopytywać się dlaczego nic
się nie dzieje ? W połowie roku ks. Czerwionka informuje że budowa kościoła nie przepadła, tylko
są chwilowe trudności. Stawia nawet pytanie czy zasłużyliśmy na nowy Kościół ?. Dopiero w grudniu 1948 r. do ks. Czerwionki dzięki staraniom architekta i protekcji jego znajomej wpływowej Pani
dociera zapewnienie że zezwolenie zostanie na pewno wydane. Dlatego w dniu 14 grudnia 1948r.
bez formalnego zezwolenia architekt Błażej Szenk w asyście ks. Czerwionki wbił kolek i wyznaczył
linie zarysu nowej świątyni. Tak nasi przodkowie i budowniczy naszego kościoła ks, Henryk Czerwionka rozpoczęli budowę, tej świątyni poświęconej ku czci Niepokalanego Serca Marii.
autor p. Gerard Mańczyk
——————–——–——–———–———–——–——————–—–———–—————
Na wakacje:
Za słowami Franciszka z ŚDM w Krakowie (mija rok) nie siedź na kanapie. Niech wakacje nie będą
kanapowe, czyli wymaganie od innych, narzekanie, wielkie marzenia i nici z nich. Ty wstań, spełniaj realne marzenia, zadbaj o siebie. Jak to zrobić? Nie myśleć, że gdybym mieszkał w Nowym
Jorku to by było inaczej. Można mieszkać w Nowym Jorku i się nudzić, a można w Gońgopowsi
i nie mieć czasu na nic. Możesz siedzieć i marzyć o Egipcie, Himalajach, Tatrach, Alpach, Mazurach i tylko... marzyć. Bo brak pieniędzy, czasu, pogody, dolegliwości, bo nie ma z Kim. A wszelkie
granice możliwości leżą w nas samych. Nie da rady w Himalaje to rusz się do Wisły, nad Turawę,
do Spóroka. Ale rusz się !
- nie śpij nigdy dłużej niż do 7:45
- rozpocznij dzień modlitwą
- rób rzeczy „dziwne”: idź na wschód słońca na Regolowiec, idź na spacer do lasu o 5:00 rano, ale
też (z kimś) po 22:00. Popłyń kajakiem, a jak nie masz funduszy to przejdź sobie brzegiem rzeki.
Zaglądnij do zameczku i porozmawiaj z przebywającymi tam wychowankami (obowiązkowo weź
parę cukierków). Chodź boso po trawie, zakop się w piasku (oprócz głowy). Słuchaj ptaków i żab.
- graj siatkówkę, podchody, gry planszowe
- nie przeklinaj, mów innym jacy są fajni, mów „dobrze, że jesteś”
- nie narzekaj na pogodę. Pogoda jest zawsze. Tak naprawdę nie jest za oknem lub w telewizji, ale
jest w Twoim sercu
- po wyjściu za próg swego domu uśmiechaj się, a w domu uśmiechaj się jeszcze mocniej
- pozdrawiaj spotkanych na ulicy ludzi, znajomych i obcych
- gdy masz okazję to tańcz a nie podpieraj ścian
- czytaj, czytaj, czytaj !
- zaproś rodziców na lody (oni mogą zapłacić)
- często siadaj na rower, ale zawsze w kasku (jeśli go nie masz to poproś o prezent np. na urodziny
albo zacznij oszczędzać)
- unikaj alkoholu, nie popisuj się nim
- często zostawiaj wszelkie fejsbuki, meserszmity, skajpy itp. zajmij się sobą i swoimi wakacjami
- rozmawiaj, rozmawiaj, rozmawiaj, ustami nie sms-ami
- często odmawiaj Różaniec !

Dziś Odpust ku czci NSNMP. Msze św. O 7:30, 11:00 i 18:00. Nieszpory o 15:00.
Zapraszamy wszystkich na Sumę Odpustową i Procesję o 11:00. Kolekta na cele
gospodarczo - remontowe naszej parafii. W przedsionku kościoła będzie można nabyć świeczki jako pamiątkę odpustu i rocznicy objawień. Pielgrzymka mężczyzn
i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd rowerzystów o 6:30. Powitanie ok.
16:00. Gościem, sumistą i kaznodzieją jest o. Waldemar - franciszkanin
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
W poniedziałek o 18:00 Msza św. za naszych zmarłych oraz Procesja na cmentarz.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
W czwartek Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. o 8:00
i 18:00.Kolekta na cele Stolicy Apostolskiej. Będzie u nas Krzyż przekazany przez
ks. biskupa Andrzeja, jako nawiązanie do ŚDM w Krakowie. Od 17:00 do 18:00
zapraszamy wszystkich a szczególnie młodzież do Adoracji Krzyża.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:00. Czuwanie dla młodzieży w 1 rocznicę
ŚDM w Staniszczach Małych: 19:00 Adoracja Krzyża; 20:00 Msza św. przejście do
sali OSP. 21:00 Apel. Następnie ognisko, filmy, rozmowy, gry. Zabrać ze sobą koc,
kiełbasy na ognisko.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezji i seminarium.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Czerwionki: Barbara Koprek,
z ul. Topolowej: Katarzyna Spałek, Magdalena Nowakowska, Anna Szaton. Bóg
zapłać!
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
Zapowiedzi przedślubne: 3. Paweł Sagan zam. Żędowice i Irena Wieczorek zam.
Kolonowskie.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za każdą modlitwę, życzliwość, prace, ofiary.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
Do nabycia Gość Niedzielny - 5 zł. książeczki: „św. Józef”, „Co to znaczy, że Wierzę”, „św. Piotr i Paweł” -ofiara, Droga do nieba - 25 i 28 zł.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
Sakrament pokuty przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna od poniedziałku do
piątku po Mszach św. Biblioteka w okresie wakacji nieczynna.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
W lipcu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
02.07. Róża 10 p. Brygida Lepka
09.07. Róża 11 p. Krystyna Swoboda
16.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann
23.07. Róża 1 p. Teresa Obst
30.07. Róża 2 p. Anna Bock

