Porządek Nabożeństw
od 07.04. do 14.04.2019 r.
Niedziela 07.04. V Postu
7:00 Różaniec
7:30 O radość życia wiecznego dla ++ ojca Franciszka w r. urodzin, matkę Różę, rodziców
Urszulę i Jerzego, ks. Jerzego i pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + Małgorzatę Rentchen, + Ingeburgę Muc - zam. od Róż Różańcowych
16:00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne
17:00 Za + Klaudię Lempa - zam. od sąsiadów
Poniedziałek 08.04.
7:00 Za + matkę Reginę Dylla w 1 r. śmierci i z ok. urodzin, ++ ojca Jerzego i pokr. Dylla
i Nowak

Wtorek 09.04.
18:00 Za + Lidię Nauman - Patyna
Środa 10.04.
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogosławieństwo, zdrowie dla Doroty i Marcina z ok. 10 r. ślubu o Boże bł. w rodzinie
Czwartek 11.04.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, błogosławieństwo, siły, zdrowie dla ojca i dziadka Józefa Kruk z ok. 99 r. urodzin
Piątek 12.04.
16:30 Różaniec za młodych
17:00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Pawła Krupka, dziadków, ++ z rodzin Krupka i Labus
17:45 Droga krzyżowa ulicami
Sobota 13.04.
8:00 Za + Ingeburgę Muc - zam. od koleżanek
14:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogosławieństwo, zdrowie światło Ducha św. dla Łukasza Krupa z ok. 18 r. urodzin
15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, błogosławieństwo, zdrowie światło Ducha św. dla Marii i Jana Walaszek z ok. 50 r. ślubu
————–———–——–—–———–—————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + s. Sławomirę - karmelitankę
Niedziela 14.04. Palmowa
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ męża i ojca Piotra, ojca i dziadka Tomasza w r. ich śmierci. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ rodziców Franciszka i Gertrudę, Jana i Rozalię, córkę Małgorzatę, brata Gerharda,
Henryka i Elżbietę, swata Czesława i pokr.
15:00 Droga krzyżowa na Regolowcu
17:00 Za + Józef Szmyt w miesiąc po śmierci

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

14(1319) 07.04. – 14.04. 2019 r.
Mistrzowie
W rozgrywanych Mistrzostwach diecezji w piłce nożnej
nasi ministranci w najstarszej kategorii zdobyli I miejsce. Dochodząc do finału wygrali turnieje na poziomie
dekanatu, rejonu i diecezji. Następny etap to 1 i 2 maja
turniej o mistrzostwo Polski w Skierniewicach. Skład
mistrzowskiej drużyny: Dawid Bonk, Łukasz Smyk,
Łukasz Krupa, Piotr Glegoła, Cezary Romańczuk,
Łukasz Krzywoń, Michał Cierpich. Gratulujemy! Jeśli
firma lub osoba prywatna zechciałaby wesprzeć wyjazd
drużyny na Mistrzostwa Polski to będziemy bardzo
wdzięczni.
Kierunek Portugalia
Celem nie jest wyjazd, a wszystko co będzie działo się do tego czasu. Przez te trzy
lata „Spotykajmy się”. W przestrzeni życia publicznego, mediach jest wiele
podziałów, sporów, braku życzliwości, złych i chorych słów. Przenosimy to
w świat naszych rodzin, otoczenia i wzajemnych relacji. Portugalia niech będzie
inną propozycją. Spotkaniem! Młodych i starszych. Wszystkich. Spotkaniem
w modlitwie, działaniu, rozmowach, wędrowaniu. Spotkaniem miłości, uśmiechu,
życzliwości, ofiarności, wyrozumiałości, przebaczenia. Portugalia niech będzie
marzeniem, które się spełnia każdego dnia „Tu i Teraz”. Niech wyzwala w każdym z Nas to co najpiękniejsze i najlepsze. Panama ciągle żyje w świadomości
parafian i nie tylko. Odczuwamy spełnienie, radość, frajdę, przyjemność,
pogodność, ulgę i szczęście. Niech podobnie będzie z Portugalią. Daj Panie Boże!
Grupa młodych przyjęła tytuł „miejscem spotkania Portugalia”. Słowa te nawiązują do Sekwencji śpiewanej podczas Wielkanocy „...a miejscem spotkania będzie
Galilea”. Akcent położony jest na słowo Spotkanie. W drodze do Panamy towarzyszyły nam maskotki. Podobnie będzie i teraz. Już ręcznie są robione. Będą nam
towarzyszyły w Spotkaniach. A pierwszą okazją będzie podróż do Ziemi Świętej.
„Wiele rzeczy nas różni, mówimy różnymi językami, ubieramy się inaczej, ale
jedno marzenie Nas łączy. Marzenie wspaniałe, marzenie zdolne do zaangażowania wszystkich. Marzenie to nazywa się Jezus”- papież Franciszek na otwarcie
ŚDM w Panamie.
Sentencja: F. Dostojewski - Dlaczego ludzie potrafią lepiej umierać niż żyć?
Dlatego, że żyć trzeba długo, a umrzeć można prędko.

14/2019

Sakrament pokuty. Dniem pojednania będzie Wielki Wtorek. O 17:00 i 19:00
Nabożeństwo wspólne i spowiedź indywidualna. Bardzo zapraszam do skorzystania w tym dniu ze spowiedzi, aby w pełni uczestniczyć w Obrzędach Triduum
i Świąt. Bardzo proszę! nie odkładać spowiedzi na Wielki Piątek i Sobotę. Dzieci
prosimy aby skorzystały z Sakramentu Pokuty w najbliższą środę. Młodzież
i dorosłych zapraszam też w najbliższy czwartek.

Dzisiaj Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00. Ostatnie Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym i obrazem
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W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby diecezji seminarium.
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——–—–—–—–———–———–———————–———–——–—–———–—————
i Krzysztof Banach zam. Gogolin.
Zapowiedzi przedślubne: 2. Małgorzata Gawlik zam. Kolonowskie i Radosław Piątek zam. Byd—————–—–———–———–——–—–———–—————
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——–—–—–—–———–———–———————–———–——–—–———–—————
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——–—–—–—–———–———–———————–———–——–—–———–—————
Bóg zapłać:
za każdą
złożonąRóże
ofiarę,
modlitwy, wykonane
prace.Modlitwie
Za składaneRóżańcowej:
ofiary w skarbonce
W lipcu
i sierpniu
Różańcowe
przewodniczą
w wejściu
kościoła,
jako jałmużna
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Zajoncpostna. Dziękuję dzieciom, które przyniosły prace na konkurs
ogłoszony na Mszy szkolnej (prace do zobaczenia w gablotce kościoła).
08.07. Róża 9 p. Maria Kruk
——–—–—–—–———–———–———————–———–——–—–———–—————
15.07. Róża10
Brygida
Lepka bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławieństwa
Wszystkim
Jubilatomp.oraz
Solenizantom
22.07.
Róża11
p.
Krystyna
Bożego i zdrowia. Szczęść Boże! Swoboda
Nabożeństwa Różańcowe o godzinie 17:30.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

W środę o 17:00 Msz a św. Sz kolna, po Mszy św. Różaniec.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę gościmy księdza oraz alumnów WSD w Opolu. Modlimy się o nowe powołania. Kolekta na cele WSD. Po Mszy św. O 10:00 nauka przed chrzcielna. O 17:15 Różaniec.
—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Inte ncje Msz alne na 2019 rok można zapisywać: w cz wartek w godzinach 8:00 - 9:00; 16:00 - 17:00 oraz po Mszy wieczornej.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Okazja do Spowie dzi św. pół godziny przed Różańcem oraz w sobotę od 9:00 do 10:00 (szczególnie dla dzieci i młodzieży) oraz od 17:00 do 18:00.
Do sprz ątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Bóg zapłać!

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

Do nabycia: Gość Niedzielny

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Ofiara na Fundację Dzieło Nowego T ysiąclecia wyniosła 1.256 zł.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

Od piątku do niedzieli spotkanie młodych na Górze św. Anny Ławka Go! Szczegóły u ks. Piotra. Zachęcam bardzo do wyjazdu.

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosła wieństwa Boże go i zdrowia. Szczę ść Boże!

W naszej diecezji Maryjna Wspólnota Opiekunek Dziecięctwa Bożego. Z tyłu
na stoliku są deklaracje kandydatki. Zachęcamy panie do przystąpienia i podjęcia
tego zadania. Deklarację należy zabrać do domu, wypełnić i oddać ks. Piotrowi
w kancelarii lub zakrystii do Świąt Wielkanocnych.
Nauczanie papieskie o Duchu Świętym:
„Duch Święty jest niewyczerpanym źródłem życia Bożego w nas. Człowiek
wszystkich czasów i we wszystkich miejscach pragnie pełnego i pięknego życia,
sprawiedliwego i dobrego, życia niezagrożonego śmiercią, które może dojrzewać
i wzrastać aż do osiągnięcia swojej pełni. Człowiek jest niczym wędrowiec, który
przemierzając pustynie życia, pragnie wody żywej, bijącej ze źródła i chłodnej,
która ugasi do głębi jego wielkie pragnienie światła, miłości, piękna i pokoju.
Wszyscy odczuwamy to pragnienie! A Jezus daje nam tę żywą wodę: jest nią
Duch Święty, który pochodzi od Ojca i którym Jezus napełnia nasze serca”.
„Kościół jest domem Boga, miejscem Jego obecności, gdzie możemy znaleźć
i spotkać Pana; Kościół jest świątynią, w której mieszka Duch Święty, który go
ożywia, prowadzi i podtrzymuje. Jeśli zadajemy sobie pytanie: gdzie możemy
spotkać Boga? Gdzie możemy zjednoczyć się z Nim poprzez Chrystusa? Gdzie
możemy znaleźć światło Ducha Świętego, które rozjaśni nasze życie?, odpowiedź brzmi: w ludzie Bożym, wśród nas, którzy jesteśmy Kościołem. Tu spotkamy Jezusa, Ducha Świętego i Ojca.”.
Na wesoło
Proboszcz rozmawia ze swoją gospodynią: Dziś rano mówiłem w kazaniu
o bogactwie i biedzie. Powiedziałem, bardzo wyraźnie, że bogaci powinni
zawsze pomagać biednym. I zdołał ksiądz przekonać swoich wiernych? Tylko
biednych.
Na lekcji religii proboszcz zadaje następujące pytanie: Kto chce pójść do nieba?
Wszystkie dzieci podnoszą ręce w górę, wszystkie z wyjątkiem jednego. A ty?
przerywa naukę proboszcz. Ty naprawdę nie chcesz pójść do nieba? Ależ tak!
odpowiada chłopczyk. Ale mama zapowiedziała, że jeśli po religii nie wrócę od
razu do domu, to popamiętam!
Budowano klasztor. W kuchni zostało bardzo dużo zupy, więc przełożona wysyła
siostrę kucharkę na plac budowy, by rozdać zupę robotnikom. Siostra z kuchni
postanowiła sprawdzić wiarę budowlańców. Podchodzi do majstra i pyta go: Czy
zna pan Poncjusza Piłata? Majster rozgląda się i woła: Zna ktoś Poncjusza Piłata?
A bo co? - odpowiada jakiś głos. Jego żona przyniosła mu jedzenie!

29.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann

Dziś Niedziela Czarna - zasłaniamy krzyże

