Porządek Nabożeństw
od 06.05. do 13.05.2018 r.
Niedziela 06.05. VI Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ ojca Wilhelma w r. śmierci i urodzin, matkę Gertrudę i Marię, szwagra Alfreda,
Annę, Józefa, Bernarda, dziadków z obu stron i pokr. (j. polski)
10:00 I Komunia św.
15:00 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ Reginę Dyla w miesiąc po śmierci, ++ Jerzego i pokr.
Poniedziałek 07.05.
18:00 W int. żyjących i ++ mieszkańców Starego Osiedla, Szkolnej, Kościuszki
Wtorek 08.05. św. Stanisława, biskupa, męczennika, uroczystość
18:00 W int. żyjących i ++ mieszkańców Harszowskie, Pluderska, Słoneczna, Dębowa,
Klonowa
Środa 09.05.
17:00 W int. żyjących i ++ mieszkańców Bendawice: 1 Maja, hr. Collony, Długa,
Tulipanowa, Różana, Chabrów, Bzów, Kościuszki, ks. Czerwionki, Topolowa

Czwartek 10.05.
17:15 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ ojca w r. śmierci, matkę, brata, teściów i pokr.
Piątek 11.05.
17:00 Różaniec za młode pokolenie
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ rodziców Florentynę i Tomasza, Gertrudę i Waltra, siostrę Helenę, brata Ericha,
szwagierkę Irenę, szwagrów Józefa, Richarda, Henryka, dziadków i pokr. z obu stron
Sobota 12.05.
8:00 Za + Wandę Pietrek w miesiąc po śmierci
13:30 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane dobro z prośbą o Boże bł. Łaski,
zdrowie dla Krystyny Smieszkol z ok. 70 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie syna

—————–—–———–———–—–——
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ Czesław Drąg w 6 r. śmierci, rodziców Jana i Stanisławę, teściów Antoniego
i Eleonorę Leśniak, siostrę Wiesławę, brata Mieczysława

Niedziela 13.05. Wniebowstąpienie Pańskie
7:00 Różaniec
7:30 Do Bożego Miłosierdzia za wst. NSM w int. żyjących i ++ członków DFK z Kolonowskiego (j. niemiecki)
10:00 Rocznica I Komunii św.
16:00 Nabożeństwo Fatimskie
18:00 Za ++ brata Eryka w r. urodzin, rodziców i pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Majowo
* Piękny Maryjny miesiąc. Właściwie to każdy
miesiąc, jest piękny, gdyż nigdy już się nie
wróci. Zadanie, aby dobrze czas wykorzystywać i nim się cieszyć. Nabożeństw majowych
jest 31. Nie tylko więc od zegarka, zależy czy
weźmiemy w nich udział czy się z Maryją rozminiemy.
* Młodzi z grupy „Z nadzieją do Panamy”
wysłali życzenia na Wielkanoc do Benedykta
XVI i Franciszka. Od obu papieży, z Watykanu
przyszły podziękowania. Odpowiedzi zawstydzają, Nas nie piszących już listów i często nie
odpisujących nawet na smsy. Mając cały świat
na głowie Ktoś z Watykanu odpisuje. Mało
tego są czytane, gdyż odpowiedź papieża Franciszka nawiązuje do naszej
grupy. Odpowiedzi są do przeczytania w gablotce i na stronie www.
w zakładce Panama 2019.
* Słowo Dziękuję, kieruję do osób spoza naszej parafii, którzy drogą
telefoniczną, pocztą elektroniczną dziękują za słowo pisane w gazetkach,
na stronie www. naszej parafii czy mówione w kazaniach.
* W dzisiejszym dniu 25 młodych Naszych parafian, przyjmuje I Komunię św. Jest to okazja do wspomnienia Drogi z Panem Jezusem jaką, każdy z Nas odbywa od swojej I Komunii św. Dziś jest okazja do wspomnienia Naszych rodziców, chrzestnych, podziękowania Bogu za dar Ich
życia dla Nas. Modlimy się za dzieci I Komunijne Ich rodziców, aby kochały Pana Jezusa w Sakramencie Pokuty i Komunii św. przez całe swoje
życie. Bóg zapłać za całoroczne spotkania i przygotowanie dzieci do
I Komunii św. rodzicom, siostrze Jurandzie. Za przygotowanie Mszy św.
i świątyni na dzisiejszą Uroczystość. Rodzicom za dar, którym jest
wymiana jednego okna w salce oraz za jeden dzień prac na rzecz parafii.
Sentencja: Anonim - Zawsze kochajmy to co u innych najlepsze i nigdy
nie lękajmy się tego co w nich najgorsze.
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Dzieci, które w 2018 roku przystępują do I Spowiedzi i I Komunii św.
Bernais Edyta, Chromiec Jagoda, Czupała Laura, Dreja Dawid, Dziuba Lena,
Fuchs Piotr, Hornik Aleksandra, Kosek Mateusz, Kupke Błażej, Kurczyk Bartosz,
Kurzeja Kamil, Maniera Wiktoria, Mańczyk Zofia, Mordyński Jan, Muc Michalina, Pańczyk Maximilian, Ploch Dominik, Ploch Roland, Przewoźnik Łukasz,
Rogawski Michał, Romańczuk Igor, Żołnowska Lena, Mańczyk Łukasz, Spałek
Daniel, Wilczek Wiktoria.
—————–—–———–——–—————–——–—–———–—————
Opowiadanie
W pewnym mieście znajdowały się dwa klasztory. Jeden był bardzo bogaty, a drugi ogromnie biedny. Pewnego dnia jeden z mnichów biednych przyszedł do klasztoru bogatego, aby odwiedzić swego przyjaciela. Przez pewien czas nie zobaczymy się, mój przyjacielu, powiedział biedny mnich. Postanowiłem odbyć długą
pielgrzymkę i odwiedzić sto wielkich sanktuariów. Towarzysz mi modlitwą, gdyż
będę musiał przejść przez wiele gór i przez wiele niebezpiecznych rzek. Co zabierasz ze sobą na tak długą i niebezpieczną podróż? zapytał bogaty mnich. Jedynie
kubek na wodę i miseczkę do ryżu, odpowiedział z uśmiechem biedny mnich.
Drugi zakonnik zdziwił się bardzo i spojrzał na niego surowo: Upraszczasz
wszystko, mój drogi! Nie można być aż tak nierozważnym. Również i ja wybieram
się na pielgrzymkę do stu sanktuariów, ale nie wyjadę, dopóki nie będę pewny, że
mam wszystko, co może mi się przydać. Po roku biedny mnich powrócił do domu
i pospieszył odwiedzić zasobnego przyjaciela, by opowiedzieć mu o wielkim
i bogatym doświadczeniu duchowym, jakie stało się jego udziałem w czasie pielgrzymki. Mnich bogaty wyznał: Niestety, ja nie zdołałem jeszcze ukończyć moich
przygotowań.
—————–—–———–——–—————–——–—–———–—————
św. Jan Paweł II o rodzinie
„Należy podkreślić godność i odpowiedzialność kobiety, równe godności i odpowiedzialności mężczyzny. Równość ta realizuje się w szczególności we właściwym małżeństwu i rodzinie dawaniu się drugiemu współmałżonkowi i dawaniu się
obojga dzieciom”. XXI wiek lubi podkreślać prawa i przywileje, zapominając, że
łączą się też z nimi obowiązki. Kobieta i mężczyzna mają prawo do takiego samego szacunku, ale też tak samo odpowiadają za wspólny dom i wychowanie dzieci.
—————–—–———–——–—————–——–—–———–—————
Na wesoło
Przychodzi facet do księgarni i pyta: Czy dostanę książkę pod tytułem „Mężczyzna
- pan domu”? - Nie. Niestety, bardzo mi przykro, ale nie sprzedajemy bajek.
Do sklepu wchodzi brunetka i zwraca się do ekspedientki: Poproszę episkopat.
- Chyba epidiaskop? Proszę pani, to ja podejmuję diecezję!- Chyba decyzje?
Niech pani się nie wymądrza! W szkole byłam prymasem!

Dzisiaj o 10:00 I Komunia. O 15:00 Nabożeństwo majowe. Kolekta na cele diecezji i seminarium.
—————–—–———–———–—–————–—–———–—————
Dni krzyżowe, procesje i modlitwa o urodzaje ziemskie: poniedziałek 18:00 Stare Osiedle, wtorek 18:00 - Haraszowskie, środa 17:00 - 1 Maja
—————–—–———–———–—–————–—–———–—————
Biały Tydzień: wtorek - dzień misyjny, czwartek - spotkanie w salce, piątek wizyta w klasztorze i na plebanii, sobota - wyjazd na Górę św. Anny i Kamienia
Śl. o godzinie 8:45.
—————–—–———–———–—–————–—–———–—————
Rocznica I Komunii św. Spowiedź dla dzieci i rodzin w poniedziałek od 17:00,
próba w poniedziałek po Mszy św. i procesji.
—————–—–———–———–—–————–—–———–—————
Spotkanie kandydatów do Bierzmowania (III klasa) w środę o 19:00 dziewczyny, o 19:45 chłopcy, każdy przynosi zeszyt do religii oraz kartki z obecnością
w pracy, na spotkaniach i nabożeństwach.
—————–—–———–———–—–————–—–———–—————
W piątek o 19:00 spotkanie młodych na plebanii.
—————–—–———–———–—–————–—–———–—————
Nabożeństwa majowe: poniedziałek, wtorek o 18:00, środa o 17:00, czwartek,
piątek, sobota o 17:30.
—————–—–———–———–—–————–—–———–—————
W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. O 10:00 Rocznica I Komunii św. O 16:00 Nabożeństwo Fatimskie. Kolekta na cele parafii
i remont katedry w Opolu.
—————–—–———–———–—–————–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Danuta Radlańska, Maria Szmyt, Iwona Zielonka, Izabela Lewandowska. Bóg zapłać!
—————–—–———–———–—–————–—–———–—————
Do nabycia Gość Niedzielny
—————–—–———–———–—–————–—–———–—————
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Różom Różańcowym za posadzenie kwiatów na terenie placu kościelnego. Firmie Klysek za
zakup i wykonanie rabatki z ozdobnych kamieni i krzewów obok kościoła. Piotrowi za wykonanie obróbki i malowanie w salce po wstawieniu okien, paniom
z Caritas za umycie i sprzątanie.
—————–—–———–———–—–————–—–———–—————
Zapowiedzi przedślubne: 2. Katarzyna Klyszcz zam. Staniszcze Małe i Jakub
Sawczuk zam. Kolonowskie.
—————–—–———–———–—–————–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
W maju w każdy dzień Nabożeństwo Maryjne - przyjdź!

