Porządek Nabożeństw
od 16.06. do 23.06.2019 r.
Niedziela 16.06. Trójcy św.
7:00 Różaniec
7:30 Za + Henryk Sznura - zam. od sąsiadów (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł, opiekę MBNP, światło Ducha św.
łaski i zdrowie dla Czarka Romańczuk z ok. 18 r. urodzin, o Boże bł. w rodzinie
16:30 Nabożeństwo
17:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Jerzego Potyka z ok. urodzin, rodziców, teściów i pokr.
Poniedziałek 17.06. św. Brata Alberta, zakonnika, wsp.
7:00 ………………………….
Wtorek 18.06.
18:00 Za ++ męża Herberta, rodziców, teściów, wnuka Patryka, zięcia Krystiana, siostrę
Jadwigę, 2 braci, 2 szwagierki, 3 szwagrów, bratanka Józefa, ciocię Albinę i pokr.
Środa 19.06.
8:30 W int. pracowników, nauczycieli, , wychowawców, uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum
18:00 Za + męża, ojca, dziadka Joachima z ok. jego urodzin ++ pokr.
Czwartek 20.06. Boże Ciało
7:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł, opiekę MBNP, łaski i zdrowie dla Elżbiety z ok. urodzin
8:30 W int. parafian
Piątek 21.06. Oktawa
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ matkę Hildegardę Mocny w 4 r. śmierci i urodzin, ojca Edmunda
Sobota 22.06. Oktawa
8:00 Za + Helmut Skiba w miesiąc po śmierci i r. urodzin
13:00 Msza św. i ślub Małgorzata Gawlik i Radosław Piątek
——————–———————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł, opiekę MBNP, łaski i zdrowie
w rodzinie
Niedziela 23.06. XII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Teresę i Norberta, teścia Piotra, pokr. z obu stron, koleżankę Małgorzatę (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + syna Pawła w 9 r. śmierci ++ z rodziny (Procesja)
17:00 Za ++ męża, ojca Ewalda w 5 r. śmierci, syna , rodziców, teściów, rodzeństwo, zięcia
Jacka i ++ z rodziny

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Jürgen Klopp
Po przegranym meczu Liverpoolu z Barceloną trener powiedział do
swoich piłkarzy w szatni: „Chłopcy, chłopcy, chłopcy! Nie jesteśmy
najlepszą drużyną na świecie. Teraz zdajecie sobie z tego sprawę.
Może oni są? Kto się tym przejmuje! Ciągle możemy pokonać najlepszą drużynę na świecie. Gramy dalej”. Mówił, a zawodnicy
zapewne musieli być w niezłym szoku, a nawet pomyśleć, że ich trener oszalał. Jednak te słowa zmotywowały piłkarzy Liverpoolu i drużyna zwyciężyła na Anfield 4:0.
Skąd trener Klopp czerpie swój optymizm i energię? Kilka lat temu
dziennikarz „Kickera” zapytał Kloppa o to, kto jego zdaniem jest najważniejszą osobą w historii. Jezus Chrystus - odpowiedział bez
wahania niemiecki szkoleniowiec. Wspominał, że nie miał problemu
z tym pytaniem, bo jest bardzo proste. „Jezus przyszedł na świat
i miał jasny cel, choć nie był to spacerek w parku. To nie jest tak, że
pojawił się i powiedział: Okej, na początku muszę wszystkim udowodnić, że naprawdę istnieję, bo to nie jest w stu procentach pewne przynajmniej nie dla wszystkich ludzi. On przyszedł i wziął na siebie
wszystkie nasze grzechy, i pozwolił się przybić z nimi do krzyża. Dla
mnie jako dla chrześcijanina to jasne, że to najważniejszy moment
dziejów, który wszystko zmienił. Długo zajęło nim Dobra Nowina
rozprzestrzeniła się po świecie, a po drodze popełniono pewne błędy,
ale dla mnie dziś, gdy myślę o Jezusie, to była największa rzecz, jaką
można było osiągnąć. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy zrobili coś
takiego jak On, ale i nie ma potrzeby, bo On już to zrobił za nas. To
wielki, wielki komfort” - powiedział Klopp.
Wielu komentatorów określiło te słowa jako „najkrótsze rekolekcje
świata”.
Sentencja: hymn Liverpoolu - Nigdy nie będziesz szedł sam...
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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
Najświętszej Trójcy. Kolekta na cele parafii. Nabożeństwo o 16:30.
Dzisiaj Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd rowe——–—–—–———–—————–—–—–———–———–——————
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W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30.
W czwartek —————–—–———–———–——–—–———–—————
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Sylwia Trzasko, Joanna Grabowska, Joanna Leszczyk. Bóg zapłać!
——–—–—–———–—————–—–—–———–———–——————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
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nauka przed chrzcielna. Odpust w parafii NSPJ w Zawadzkiem.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
——–—–—–———–—————–—–—–———–———–——————
Zapowiedzi przedślubne: 3. Katarzyna Grobarek zam. Kolonowskie
Do i sprzątania
kościoła
salek prosimy panie z ul. Kolejowej: Maria Olijar,
Krzysztof Banach
zam. iGogolin.
Mirela Świerc,
Alina Sandorska, z ul. ks. Czerwionki: Barbara Mordyńska. Bóg
—————–—–———–———–——–—–———–—————
zapłać!
* Pielgrzymka dzieci do babci Anny, 1 lipca. Msza św. o godz. 10:00.
——–—–—–———–—————–—–—–———–———–——————
* Centrum Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza licealistów i studentów na wakacyjne
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nabycia:oGość
Niedzielny
nazwie
Ławka Festiwal. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 4-8 lipca w
Opolu-Winowie. Spotkanie będzie miało charakter festiwalu, noclegi przewidziane są
——–—–—–———–—————–—–—–———–———–——————
w namiotach.
Zapowiedzi
przedślubne 3. Agnieszka Piechaczek Racibórz i Michał Niemiec
Kolonowskie—————–—–———–———–——–—–———–—————
W lipcu i sierpniu Róże Różańcowe przewodniczą Modlitwie Różańcowej:
——–—–—–———–—————–—–—–———–———–——————
01.07.
Róża
p. Gizela
Zajoncofiarę, modlitwy, wykonane prace.
Bóg zapłać:
za8każdą
złożoną
08.07. Róża 9 p. Maria Kruk
——–—–—–———–—————–—–—–———–———–——————
15.07. Róża10 p. Brygida Lepka
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia
22.07. Róża11 p. Krystyna Swoboda
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże!
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!

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Opolu zaprasza studentów i uczniów szkół
średnich na Ławkę Festiwal, która odbędzie się od 3 do 7 lipca w Opolu-Winowie.
W programie festiwalu: koncerty, warsztaty, konferencje, spotkania z gośćmi. Nie
zabraknie wspólnej modlitwy, spotkań przy dobrej lemoniadzie oraz wakacyjnej
atmosfery. Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie www.botafe.pl.
Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała i Odpust Parafialny. Zapraszam każdego mieszkańca do udziału w Mszy św. i Procesji. Niech udział w Procesji Bożego Ciała i Odpustowej o godzinie 11:00 będzie świadectwem wiary i umiłowania Kościoła. Będzie
wyrazem naszej Parafialnej Wspólnoty.
Finanse (na dzień 01.06.2019 r.)
 Wymiana systemu ogrzewania w budynkach parafialnych: zadeklarowana kwota
277.820 zł. Ofiarowano 234 rodziny, kolekty i inne 122.500.
 Fundusz cmentarny: wpływy (za pomniki i miejsca) 2.950 zł. wydatki (śmieci
i woda) 3.732 zł.
 Grupa z Michałem łatwiej: ofiary to 2.855 zł. udzielono pomocy na 1.600 zł. jest
1.255 zł.
Bóg zapłać!
Parafialną stronę www w 2019 roku odwiedzono 22.590 razy, od początku istnienia
stronę odwiedzono 404.729 razy. Dziękujemy!

Jak jest nazywany pierwszy sakrament wtajemniczenia?
Jest przede wszystkim nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który
jest sprawowany: chrzcić oznacza „zanurzać” w wodzie. Kto jest ochrzczony, zostaje
zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim
jako „nowe stworzenie”. Określany jest także jako „obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym” i „oświecenie”, ponieważ ochrzczony staje się „synem światłości”.
Jak zapowiadany był chrzest w Starym Przymierzu?
W Starym Przymierzu znajdują się różne zapowiedzi chrztu: woda, źródło życia
i śmierci; arka Noego, która ratuje przez wodę; przejście przez Morze Czerwone,
które wyzwala Izrael z niewoli egipskiej; przejście przez Jordan, które wprowadza
Izraela do Ziemi Obiecanej, będącej obrazem życia wiecznego.
Kto wypełnił te zapowiedzi?
Jezus Chrystus, który swoje życie publiczne rozpoczął od przyjęcia chrztu w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela; krew i woda, które wypłynęły z przebitego boku ukrzyżowanego Jezusa, są zapowiedzią chrztu i Eucharystii; po swoim zmartwychwstaniu
Jezus daje Apostołom taki nakaz: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

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!

29.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann

Pięknego Błogosławionego Tygodnia

