Porządek Nabożeństw
od 15.09. do 22.09.2019 r.
Niedziela 15.09. XXIV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Krystynę i Wiktora, Elżbietę i Gerharda (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + Elżbietę Lepieciło w 1r. śmierci
16:30 Nieszpory
17:00 Za ++ matkę Florentynę Adamczyk, męża Jana Wodarczyk, teściów Jerzego i Marię,
szwagrów Jerzego i Józefa Lemke ++ z rodzin Adamczyk i Kwas
Poniedziałek 16.09. św. Korneliusz i Cypriana, męczenników, wsp.
7:00 Z podz. za życzliwość, odnalezienie drogi oraz o Boże bł. opiekę MB w rodzinie
Wtorek 17.09.
18:00 1. Za + matkę, teściową, babcię Hildegardę w 90 r. urodzin, ++ jej męża, rodziców,
teściów, rodzeństwo, pokr. i dusze opuszczone
2. Za + matkę Elżbietę Leja, ojca Pawła
Środa 18.09. św. Stanisława Kostki, patrona Polski, święto
17:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Leopolda, Marię i Franciszka, siostrzeńca Klaudiusza
Czwartek 19.09.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 1. Za ++ ciocię Marię, wujka Jacka, ich rodziców i pokr. z obu stron
2. ………………………………
Piątek 20.09.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ rodziców Anastazję i Ewalda, Marię i Jana, dziadków i pokr.
Sobota 21.09.
8:00 Za ++ męża i ojca Henryka z ok. 75 r. urodzin, jego rodziców, braci, pokr. i dusze
opuszczone
14:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny i Józefa Klimaszewskich z ok. 50 r. ślubu
——————–———————————————
17:30 Różaniec
18:00 Za ++ męża i ojca Ewalda z ok. urodzin, syna Piotra, rodziców, teściów, brata, szwagrów i ich synów
Niedziela 22.09. XXV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ męża i ojca Bogusława, rodziców, teściów i pokr. (j. niemiecki)
10:00 Dożynki
17:00 Za ++ męża Konrada, jego rodziców Ewę i Walentego, szwagra Józefa, rodziców Elżbietę i Mikołaja, dziadków Franciszkę i Jana i pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Refleksja
„Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu
dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze
z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im:
"Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. Żadna owca nie może się
zagubić. Pan nie może się pogodzić z faktem, że choćby jedna osoba może się zatracić. Działanie Boga jest działaniem tego, kto wychodzi na poszukiwanie zagubionych
dzieci, aby następnie wyprawić ucztę i radować się ze wszystkimi z tego powodu, że
się odnalazły. Chodzi o niepohamowane pragnienie: nawet dziewięćdziesiąt dziewięć
owiec nie może powstrzymać pasterza, zamknąć go w owczarni. Mógłby myśleć:
dokonam bilansu – „mam dziewięćdziesiąt dziewięć – straciłem jedną – to w końcu
nie taka wielka strata”. Nie, wyrusza On na poszukiwanie tej jednej, bo każda jest dla
Niego bardzo ważna. A ta potrzebuje najbardziej, bo jest najbardziej opuszczona, najbardziej odrzucona, i On idzie by jej właśnie szukać. Wszyscy otrzymaliśmy przekaz:
miłosierdzie względem grzeszników jest stylem działania Boga i temu miłosierdziu
jest On absolutnie wierny: nic i nikt nie może Go odwieść od woli zbawienia. Bogu
obca jest nasza aktualna kultura odrzucenia. Bogu jest ona absolutnie obca. Bóg nie
odrzuca żadnej osoby. Bóg kocha wszystkich, poszukuje wszystkich. Każdego, osoby
za osobą. Nie zna On tego słowa: odrzucić ludzi! Bo cały jest miłością i cały jest miłosierdziem. We wspólnocie chrześcijańskiej jest zawsze ktoś, kogo brakuje i poszedł
sobie, zostawiając puste miejsce. Czasami powoduje to zniechęcenie i prowadzi nas do
przekonania, że jest to nieuchronna strata, choroba, na którą nie ma lekarstwa. Wtedy
grozi nam zamknięcie w owczarni, gdzie nie będzie zapachu owiec, ale smród
zamknięcia! My chrześcijanie, nie możemy być zamknięci, bo mielibyśmy smród
rzeczy zamkniętych! Nigdy. Musimy wychodzić. To zamknięcie się w sobie, w małej
wspólnocie, w parafii, w poczuciu że jesteśmy „sprawiedliwymi”. Dzieje się tak, gdy
brakuje zapału misyjnego prowadzącego nas do spotkania innych. W wizji Jezusa nie
ma owiec definitywnie straconych. Żadna odległość nie może trzymać pasterza
w oddali, a żadna owczarnia nie może wyrzec się brata.
Sentencja: Modlitwa - Duchu Święty, pomóż mi zrozumieć, że modlitwa nie jest
obowiązkiem, lecz koniecznością w moim życiu wiary. Umocnij mnie, abym nie żałował na nią czasu.
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* Dożynki Parafialne odbędą się za tydzień, w niedzielę 22.09. Msza św. o godzinie
10:00. Jak zwykle prosimy dzieci o przyjście w strojach różnych stanów i zawodów,
przyniesienie płodów ziemi do dekoracji kościoła, do czwartku.
O godzinie 14:00 pragniemy Spotkać się parafialnie, rodzinnie. Wraz z kilkoma
małżeństwami naszej parafii przygotowujemy w tym dniu spotkanie w ogrodzie
plebanii. Będzie poczęstunek, pchli targ, soki, gry i zabawy dla dzieci i nie tylko.
Będzie koncert „Ave Maria”, Artura Thomas prekursora muzyki instrumentalnej na
Fletni Pana. Ewentualne zyski na wymianę systemu grzewczego w kościele.

* Czy w przyszłym roku jedziemy na zagraniczną pielgrzymkę? Możemy. Propozycja
jest następująca. Miejsce: Kraje Bałtyckie: Litwa (Wilno, Kowno, Troki), Łotwa
(Ryga), Estonia (Tallin), Finlandia (Helsinki). Termin: 1 połowa miesiąca czerwca
(są białe noce). Wyjazd: 9 dni. Koszt: 300 euro (plus 100 euro na wstępy itp.) 1.100
zł. polskich. Zagwarantowane: autokar, prom do Helsinek, śniadania, obiadokolacje,
noclegi, ubezpieczenie. Prośba o wstępne zorientowanie się czy lub bardziej ilu
będzie chętnych. Chęć wyjazdu można zgłaszać u ks. Piotra osobiście lub mailem do
07 października.
* Trwają prace przy wymianie systemu grzewczego w klasztorze (nowy kocioł, bojler, wszystkie grzejniki i połączenia) na plebanii (nowy kocioł, bojler i kotłownia).
Gorące podziękowania wszystkim, którzy składają ofiary na ten cel na konto parafii
(BS Kolonowskie 28 8909 1016 2001 0006 5852 0001), w kościele i kancelarii. Za
pomoc i ofiarność - Bóg zapłać!

* Bóg zapłać wszystkim, którzy uczciwie pilnują i regulują opłaty cmentarne. U nas
obowiązują następujące opłaty:
- od każdego nowo stawianego pomnika 10% wartości.
- za rezerwację miejsca na cmentarzu, na okres 20 lat: od grobu pojedynczego 100 zł,
od grobu podwójnego i głębinowego 150 zł. Opłaty należy uiszczać przed postawieniem pomnika oraz za rezerwację na bieżąco u pani Brygidy Mrocheń. Dziękujemy
p. Brygidzie za ofiarne prowadzenie spraw cmentarza.
Dla porównania opłaty na cmentarzu w Opolu: w przypadku zajęcia miejsca po
śmierci danej osoby trzeba zapłacić: 800 zł za grób ziemny; 1200 zł za murowany
grób pojedynczy; 2600 zł za murowany grób rodzinny. Za zajęcie miejsca na cmentarzu za życia danej osoby: za zarezerwowanie miejsca pod pochówek w grobie ziemnym 1600 zł. Są to opłaty za 20 lat rezerwacji.
Na wesoło
W komunikacie wywieszonym na tablicy ogłoszeń pewnej parafii znalazły się następujące instrukcje: Trzymajcie tę kartkę przed nosem i zróbcie głęboki wydech.
Jeśli kartka stanie się zielona, szybko odwiedźcie waszego lekarza.
Jeśli kartka stanie się niebieska, szybko odwiedźcie waszego dentystę.
Jeśli kartka stanie się czerwona, szybko umówcie się z waszym adwokatem.
Jeśli kartka stanie się czarna, zróbcie testament i wezwijcie notariusza.
Jeśli jednak kartka nie zmieni koloru, wówczas wszystko jest w porządku i nic nie
stoi na przeszkodzie, byście przyszli do kościoła w najbliższą niedzielę.

Dziś o 18:00 zapraszam młodych (w szerokim znaczeniu) na spotkanie „Miejscem
Dzisiaj Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd rowespotkania
- Portugalia”.
O 16:30
Nieszpory.
Kolekta
na cele parafii.
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.
W środę o 16:00
spotkanie kandydatów do I komunii św. O 18:30 spotkanie otwartej
—————–—–———–———–——–—–———–—————
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wę, którą można załatwić w nadchodzącym tygodniu to zapraszam, po każdej Mszy
———–—––———–—————–—–—–—–———–———–——————
św. oraz szczególnie w czwartek w następujących godzinach. 7:30 - 8:30; 17:00 W piątek
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(Ci którzy
Mszalne
w tym
lipca do grudnia.
rokuodszkolnym
przystąpią do tego Sakramentu) i ich rodziców.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—––———–—————–—–—–—–———–———–——————
W
piątek
Uroczystość
Apostołów
św. Piotra
i Pawła.
Msze
św. oHory.
8:00 iWyjazd
18:00. KolekW sobotę wyjazd na wycieczkę
Prudnik,
Dolna
Moravia,
Zlote
o 6:15
ta
to
tzw.
Świętopietrze.
z parkingu przy kościele, powrót ok. 20:00. Zabieramy ze sobą minimum 400 koron
—————–—–———–———–——–—–———–—————
na wstęp. O 17:30
Różaniec.
W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30.
———–—––———–—————–—–—–—–———–———–——————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę
Dożynki (szczegóły na 2 stronie gazetki). Kolekta na cele paraprzyszłąkażdej
niedzielę
kolekta
seminarium.
fii. W
Podczas
Mszy
św. inapopotrzeby
muzykadiecezji
na fletni
Pana. Po Mszach do nabycia
—————–—–———–———–——–—–———–—————
płyty. Nie będzie
Nabożeństwa po południu.
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Elżbieta Bereziuk,
———–—––———–—————–—–—–—–———–———–——————
Trzasko,
Joanna iGrabowska,
Joanna
Leszczyk.
zapłać!
Do Sylwia
sprzątania
kościoła
salek prosimy
panie
z ul. Bóg
Leśnej:
Małgorzata Kałuża,
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Agnieszka Kałuża, Irmina Leja, Krystyna Swoboda. Bóg zapłać!
Do nabycia Gość Niedzielny oraz książeczki o Niedzieli i Miłosierdziu Bożym,
———–—––———–—————–—–—–—–———–———–——————
Do świeczki
nabycia: Gość Niedzielny
————————–—–———–———–——–—–———–——
———–—––———–—————–—–—–—–———–———–——————
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. W nocnej Drodze
—————–—–———–———–——–—–———–—————
uczestniczyło ok. 60 osób. Dziękujemy za ogromną życzliwość i hojność przy
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błoakcjach Sok.
gosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
———–—––———–—————–—–—–—–———–———–——————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
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gosławieństwa
Bożego
i
zdrowia.
Szczęść
Boże.
i Krzysztof Banach zam. Gogolin.
———–—––———–—————–—–—–—–———–———–——————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Zapowiedzi
przedślubne:
AnnaAnny,
Awdejuk
zam.
Opole
Szymik zam. Kolo* Pielgrzymka
dzieci do1.babci
1 lipca.
Msza
św. oi Roland
godz. 10:00.
nowskie
* Centrum Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza licealistów i studentów na wakacyjne
———–—––———–—————–—–—–—–———–———–——————
spotkanie o nazwie Ławka Festiwal. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 4-8 lipca w
++ Opolu-Winowie.
Odbył się pogrzeb
śp. Wiktor
Niewiak
l. 91. Wieczny
odpoczynek…++
Spotkanie
będzie
miało charakter
festiwalu,
noclegi przewidziane są
———–—––———–—————–—–—–—–———–———–——————
w namiotach.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
- Z tyłu kościoła
można zabierać książkę Krystyny Kunysz „ Na niebieskiej niwie.
Czyli rzecz
o cmentarzach
w gminie
Kolonowskie”.
W lipcu
i sierpniu Róże
Różańcowe
przewodniczą Modlitwie Różańcowej:
01.07. Róża 8 p. Gizela Zajonc
08.07. Róża
9 p.
Mariasłużą
Kruk pomocą duszpasterską od dłuższego czasu, będą też
- Oprócz
księży,
którzy
15.07.parafii
Róża10odprawiać
p. BrygidaMsze
Lepkaśw. ks. prałat Piotr Kondziela długoletni proboszcz
w naszej
parafii
Opole-Sławice
i dyrektor
Caritas rejonu Opole oraz ks. prof. dr hab. Andrzej
22.07.
Róża11 p. Krystyna
Swoboda
Hanich,
lata 12
byłp.osobistym
sekretarzem bp. Alfonsa Nossola, tworzył radio diece29.07.22Róża
Manfred Ullmann
zjalne, 11 lat był proboszczem w Pruszkowie.
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!

