Porządek Nabożeństw

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna

od 26.05. do 02.06.2019 r.
Niedziela 26.05. VI Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 W int. Matek żyjących i zmarłych (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o opiekę, łaski i zdrowie dla Franciszka
z ok. 60 r. urodzin, o Boże bł. w rodzinach dzieci
16:30 Nabożeństwo majowe
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o opiekę, łaski i zdrowie dla Elżbiety
z ok. 85 r. urodzin, o Boże bł. w rodzinie
Poniedziałek 27.05.
18:00 W int. żyjących i zmarłych mieszkańców Starego Osiedla, Szkolnej i Kościuszki
Wtorek 28.05.
18:00 W int. żyjących i zmarłych mieszkańców Haraszowskie, Pluderska, Słoneczna, Dębowa
Środa 29.05.
17:00 W int. żyjących i zmarłych mieszkańców Bendawic, ks. Czerwionki, 1 Maja, Topolowa i Kościuszki
(koniec)

Czwartek 30.05.
17:30 Nabożeństwo majowe i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ męża i ojca i dziadka Józefa, synów Andrzeja, Huberta, rodziców z obu stron, brata Georga, pokr.
i dusze opuszczone
Piątek 31.05. Nawiedzenie NMP, święto
15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsza opiekę, bł. i zdrowie w int. absolwentów i nauczycieli z ok. 35 r. ukończenia szkoły podstawowej, za ++ kolegów Waldemara,
Grzegorza, Zygfryda
17:00 Różaniec za młode pokolenie
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ męża i ojca Georga Felix w 10 r. śmierci, rodziców z obu stron, 2 braci, siostrę, szwagra,
2 bratanków, siostrzenicę i dusze opuszczone
19:00 Za + bp. Jana Bagińskiego i ++ kapłanów
I Sobota 01.06.
8:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ teściów Karolinę i Ignacego, rodziców Krystynę i Franciszka, męża
Karola, siostrę Helenę, szwagierkę Elfrydę i pokr.
13:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o opiekę, łaski, zdrowie dla Anny
Danisz z ok. 90 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci i wnuków
2. Roczek: Kacper Sebastian Niedziela, Chrzest: Mikołaj Janusz Skwara, Liliana Czok,
Franciszek Józef Dreja
——————–———————————————
16:00 Adoracja Najśw. Sakramentu
18:00 W pewnej int.
Niedziela 02.06. Wniebowstąpienie
7:00 Różaniec
7:30 O łaskę powrotu do pełni zdrowia po przebytej operacji (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za ++ rodziców Marię i Teodora, siostrę Krystynę, szwagrów Ernesta, Ottona, bratową Teresę, Lucjana,
Norberta i ++ pokr.
16:30 Nabożeństwo
17:00 Za ++ Gertrudę, Leonardę i Józefa oraz ++ pokr.

www.parafia-kolonowskie.pl
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Matka

Maj

Ona przez długie lata zawsze była
blisko.
Pod sercem cię nosiła, wie o tobie
wszystko.
Zanim w dorosłym życiu ruszyłeś
w świat szeroki,
to ona uczyła ciebie stawiać
pierwsze kroki.
Twoje ręce dziecinne do pacierza
składała.
Za rękę prowadziła, pomocną
dłoń podała.
A zanim jako dziecko stanąłeś na
własnych nogach, nosiła cię na
ręku. Matka… jedyna droga.
Martwiła się niekiedy i patrzyła
bezradnie, czy dziecko z rąk się
nie wymknie,
czy w życiu nie upadnie, i choćby
nie wiem jaka byłą twoja wina,
nigdy nie odepchnęła marnotrawnego syna.
Więc nie zwlekaj z tym dłużej
i ucałuj w podzięce jej najdroższe,
matczyne, spracowane ręce.
Jeśli już nie masz matki na tej
ziemi, nie zapominaj, że masz
Matkę w niebie.
Może niedługo w progach Ojca
domu obie litośnie przywitają
ciebie…
Wanda Kapica

Zobacz, Matko, cała Polska
umajona. Przy krzyżach,
kapliczkach, w kościołach śpiewają
Chwalcie łąki umajone…
Cala Polska rozmodlona
Nieprawda! Dlaczego oni wiarę
stracili? Dlaczego przestali się
modlić? Matko, przecież jesteś tu
Królową. Zdepcz głowę węża,
moc szatana.
Oni nie zaznali wolności. Dalej są
w niewoli. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy.
Okaż się Matką grzeszników.
Gwiazdo
zaranna.
Opiekunko
skowronków,
jaskółek
Matko,
patrz, jak się zmienia. Wszystko
co czuje i co żyje, niech z nami
chwali Maryję.
bp. Józef Zawitkowski
Sentencja: z filmu „Cyrk motyli”

* Ten świat potrzebuje jedynie
odrobinę cudowności
* Piękno może powstać z popiołów
* Im cięższa walka tym
wspanialsze zwycięstwo
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Odszedł do Pana w 87. roku życia, 63. roku kapłaństwa i 34. roku biskupstwa – emerytowany opolski biskup pomocniczy Jan Bagiński. Na ile pozwalały mu siły – aktywnie uczestniczył w życiu diecezji. W okresie choroby doświadczał pamięci, modlitwy
i życzliwości duszpasterzy, personelu Domu Księży Emerytów w Opolu i diecezjan –
za co pragnę w Jego imieniu wszystkim Wam z serca podziękować. Zmagający się
w ostatnich latach z fizyczną słabością i utrudzony chorobą, w niedzielny wieczór
19 maja br., zaopatrzony świętymi sakramentami, zakończył swoją ziemską wędrówkę.
W poniedziałek 27 maja o godz. 9.00 rozpocznie się czuwanie modlitewne przy trumnie w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu, przy Placu Mickiewicza.
O godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa, po której ciało śp. biskupa
Jana spocznie w grobie przy tamtejszym kościele. W naszej parafii Msza św. w piątek
o godz. 19:00.
W czerwcu następujące Róże przewodniczą modlitwie różańcowej:
02.06. Róża 12 p. Manfred Ullmann
09.06. Róża 01 p. Teresa Obst
16.06. Róża 02 p. Anna Bock
23.06. Róża 03 p. Katarzyna Budnik
30.06. Róża 04 p. Irena Czupała
Papieska intencja modlitewna: za kapłanów...
W dniu 03.06. z rąk ks. bp. Pawła Stobrawy następujący nasi parafianie przyjmą
Sakrament Bierzmowania: Czempała Łukasz, Demarczyk Daniel, Kampa Alan, Kruk
Małgorzata, Smyk Kacper, Spałek Dawid , Szymocha Natalia, Śmieszkoł Jan, Świerczok Gabriel.
Miesiąc czerwiec:
- 09 - 15 - pielgrzymka do Ziemi Świętej
- 13 - czuwanie Fatimskie
- 17 - dzień Spowiedzi i Kancelarii
- 19 - koniec roku szkolnego
- 20 - Boże Ciało - 8:30 Procesja
- 20 - Boże Ciało - w południe spływ kajakowy dla szafarzy,
ministrantów i marianek (zapisy do 05.06.)
- 22 - 25 - wyjazd grupy z s. Jurandą do Zakopanego
- 26 - spotkanie grupy „z Michałem łatwiej”
- 27 - spotkanie grupy wyjeżdżającej w lipcu w Tatry
- 28 - „Droga 3+3=13 km.”
- 29 - spotkanie po pielgrzymkowe z Ziemi Świętej
- 30 - parafialny Odpust
Grupa Młodych pragnie zorganizować w dniu Odpustu mały „odpustowy kram”. Będą
do nabycia różności, wszystkie w cenie 5 zł. Gdyby ktoś chciał coś ofiarować, miał
w domu nową! rzecz itp. która tylko leży, można przynosić do ks. Piotra, Marceliny
Czupała, Eweliny Muc, Emilii Konieczko.

Dziś kolekta na cele parafii. O 7:30 Msza św. w int. żyjących i zmarłych matek. Po
Dzisiaj Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd roweMszy św. o 10:00 nauka przed chrztem. O 16:30 Nabożeństwo majowe.
rzystów o 6:30. Powitanie ok. 16:00. Nie będzie Nabożeństwa. Po Mszy św. o 10:00
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
nauka przed chrzcielna. Kolekta na zakup opału na zimę.
Dni krzyżowe
to nasza modlitwa do Boga Wszechmogącego o urodzaje ziemskie,
—————–—–———–———–——–—–———–—————
odpowiednią
pogodę,
przed
klęskami.
Dziękczynienie
chleba
W miesiącu lipcu nieochronienie
zawsze będzie
czynna
Kancelaria.
Dlatego jeśli za
ktośdar
ma sprapowszedniego
i
eucharystycznego.
W
poniedziałek
i
wtorek
o
18:00,
w
środę
o
17:00
wę, którą można załatwić w nadchodzącym tygodniu to zapraszam, po każdej Mszy
rozpoczęcie
w
kościele,
Procesja
(litania
do
Wszystkich
świętych
i
nabożeństwo
majośw. oraz szczególnie w czwartek w następujących godzinach. 7:30 - 8:30; 17:00 we)18:00;
i Msza18:30
św. - 19:00. Zapraszam wszystkich, którzy chcą zamówić Intencje Mszalne
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
od lipca do grudnia.
W środę Msza—————–—–———–———–——–—–———–—————
szkolna o 17:00
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
W piątek Uroczystość Apostołów św. Piotra i Pawła. Msze św. o 8:00 i 18:00. KolekW piątek
ostatnie
nabożeństwo majowe, pożegnanie miesiąca Maryjnego. O 19:00
ta to tzw.
Świętopietrze.
Msza św. młodzieży,
szczególnie dla kandydatów do Bierzmowania (klasy VI, VII,
—————–—–———–———–——–—–———–—————
VIIIWoraz
III
gimnazjum
z rodzicami,
po Mszy w salce spotkanie dla klasy
sobotę Nabożeństwo
Maryjne o świadkami),
17:30.
III gimnazjum.
Początek
Nowenny
przed
uroczystością
Zesłania Ducha Św. Spowiedź
—————–—–———–———–——–—–———–—————
od 18:30.
W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby diecezji seminarium.
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
I sobota
miesiąca. kościoła
Msza św.i salek
roczków
i chrzcielna
o godzinie
13:00.
Od 16:00
do 18:00
Do sprzątania
prosimy
panie z ul.
Kościuszki:
Elżbieta
Bereziuk,
Adoracja
Najśw.
Sakramentu,
indywidualna
w
ciszy.
W
tym
czasie
okazja
do
SpowieSylwia Trzasko, Joanna Grabowska, Joanna Leszczyk. Bóg zapłać!
dzi św. Od 19:00
dyżur
ks.
Piotra
w
kancelarii.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
Do nabycia Gość Niedzielny oraz książeczki o Niedzieli i Miłosierdziu Bożym,
W przyszłą
świeczki niedzielę Wniebowstąpienie Pańskie. Kolekta na cele diecezji i seminarium. Pielgrzymka
Mniejszości Narodowych na Górę św. Wyjazd o godz. 9:00, zapisy
————————–—–———–———–——–—–———–——
do piątku
u
p.
Katarzyny
Bóg zapłać: za każdą Muc.
złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Do Wszystkim
sprzątaniaJubilatom
kościoła ioraz
salek
prosimy panie
z ul. Krzywej:
Werner,
Barbara
Solenizantom
bieżącego
tygodnia Maria
składamy
życzenia
błoLaski,
Bettina
Żyłka,
Gabriela
Kołodziej.
Bóg
zapłać!
gosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Do Zapowiedzi
nabycia: Gość
Niedzielny 3. Katarzyna Grobarek zam. Kolonowskie
przedślubne:
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
i Krzysztof Banach zam. Gogolin.
Bóg zapłać: —————–—–———–———–——–—–———–—————
za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Za udział w piątkowej*modlitewnej
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Centrum Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza licealistów i studentów na Dziękuję
wakacyjne
życzliwość,
dobre
słowa,
modlitwę.
Za
przyjęcia
zaproszenia
w
ubiegłą
niedzielę
do
spotkanie o nazwie Ławka Festiwal. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 4-8 lipca w
przeżycia
w rodzinach
zapalenia
ognia,
modlitwy
za kapłana,
słowa przepraOpolu-Winowie.
Spotkanie
będzie
miało
charakter
festiwalu,rozmowy,
noclegi przewidziane
są
szam.
w namiotach.
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Wszystkim
Jubilatom
oraz Róże
Solenizantom
bieżącego
tygodnia
składamy
życzenia błogoW lipcu
i sierpniu
Różańcowe
przewodniczą
Modlitwie
Różańcowej:
sławieństwa
Bożego
i
zdrowia.
Szczęść
Boże!
01.07. Róża 8 p. Gizela Zajonc
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
08.07. Róża 9 p. Maria Kruk
- W15.07.
gablotce,
można
przeczytać,
Róża10
p. Brygida
Lepka praktyczne informacje dotyczące pielgrzymki do
Ziemi Świętej. Jeśli ktoś chce, aby odprawiono Mszę św. w Ziemi św. to można inten22.07. Róża11 p. Krystyna Swoboda
cję przynosić do ks. Piotra
29.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann
- 12.06. w środę, o godz. 18.00 w parafii św. Rodziny w Zawadzkiem spotkanie Bractwa św. Józefa
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!

