Porządek Nabożeństw
od 20.10. do 27.10.2019 r.
Niedziela 20.10. Misyjna
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie
dla męża Gerarda z ok. 65 r. urodzin oraz o bł. w rodzinach dzieci (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie
dla Piotra z ok. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie
16:15 Różaniec
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie
Anny i Rafała z ok. 10 r. ślubu oraz o łaski dla całej rodziny
Poniedziałek 21.10. bł. Jakuba Strzemię, wsp.
17:15 Różaniec
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie
w rodzinie
Wtorek 22.10. św. Jana Pawła II, wsp.
17:15 Różaniec
18:00 Za ++ rodziców, teściów, siostrę, 2 braci, bratanka, szwagra, pokr. z obu stron
Środa 23.10.
17:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie, światło Ducha św. dla Łukasza Smyk z ok. 18 r. urodzin
2. Za + Hildegardę Mocny - zam. od sąsiadów
20:00 Różaniec
Czwartek 24.10.
17:15 Różaniec i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 O szczęście wieczne dla ++ ojca Tadeusza, matki Franciszki, teściów Marię i Franciszka, pokr. Swoboda,
Osiński, Krupka
Piątek 25.10.
17:15 Różaniec
18:00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Konrada, męża Helmuta, siostrę Magdalenę, szwagrów Ernesta i Eryka, dziadków z obu stron i pokr.
21:00 Za + Marię
Sobota 26.10.
8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie
w rodzinie oraz w rodzinie syna
15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie
dla Kariny i Romana z ok. 25 r. ślubu oraz o światło Ducha św. dla córek i dla Wanessy z ok. 18 r. urodzin
16:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MB Różańcowej o dalsze błogosławieństwo, opiekę,
zdrowie z ok. 40 r. urodzin męża i ojca Adama
——————–———————————————
17:15 Różaniec
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MB Różańcowej o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie dla rodziców z ok. 40 r. ślubu
Niedziela 27.10. Kiermasz
7:00 Różaniec
7:30 Za + Wiktor Niewiak - zam. od sąsiadów (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 1. W int. parafian
2. Za + męża i ojca Klausa w r. urodzin
16:15 Różaniec
17:00 Za + Marka Koźlik w 1 r. śmierci

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Parafialny cmentarz
Przez poświęcenie oraz przez szacunek dla Tych którzy tam spoczywają, cmentarz jest
miejscem szczególnym w każdej miejscowości. Świadczy też o żyjących, w danym
pokoleniu. Każdy jest odpowiedzialny za porządek i czystość. Na cmentarzu zachowajmy powagę. O czystość i porządek między grobami i przy grobach dbają opiekujący się
danym grobem. Śmieci wrzucamy tylko do pojemników. Przy postawieniu nowego
pomnika, opiekujący się grobem, są odpowiedzialni do wywozu starych części pomnika. Gospodarzem naszego cmentarza jest pan Roman Sottopietra (tel.77 4611256,
502514961). Z Nim ustalamy miejsce pochówku, opłatę za wykopanie grobu, likwidację pomnika. Utrzymanie cmentarza związane jest z kosztami. Dlatego w imieniu swoim, PRD i każdego, któremu dobro cmentarza leży na sercu prosimy o uczciwe uiszczanie opłat. Składamy podziękowania Tym, którzy to czynią. Bóg zapłać!
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. (100 zł na 20 lat, to 5 zł na rok).
Opłaty należy uiszczać przed postawieniem pomnika oraz za rezerwację na bieżąco
u pani Brygidy Mrocheń (tel. 77 4611562).
Groby ponad 20 letnie, o które nikt nie dba i nie są opłacane, mogą zostać zlikwidowane. Zgłaszając pogrzeb do kancelarii parafialnej dostarczamy akt zgonu. Organizator
pogrzebu dba o czystość kaplicy cmentarnej i składa ofiarę za energię elektryczną. Po
pogrzebie, klucz z kaplicy przynosimy na plebanię.
Prośba, aby nie sadzić żadnych drzew ozdobnych na terenie cmentarza oraz aby nie
robić chodnika wokół grobów.
W dniach 31.10. 01 i 02.11. na cmentarzu (obok krzyża) będzie skarbonka, do której
będzie można złożyć ofiarę na cele utrzymania cmentarza. Bóg zapłać za każdą ofiarę!
Kartki na wypominki można przynosić do zakrystii. Różaniec za zmarłych będzie
od-mawiany od 02 do 08.11. Najpiękniejszym zniczem, wieńcem za zmarłych jest
modlitwa za Nich, zamówiona Msza św. w Ich intencji. Intencje Mszy św. można
zamawiać w kancelarii parafialnej. Bóg zapłać osobom, które dbają o porządek na
cmentarzu, dbają o kwiaty, drzewa i krzewy. Można w tych dniach zrezygnować z kupna jakiegoś znicza, wieńca, kwiatów, a te pieniądze przeznaczyć na inny cel (np.
wsparcie w naszej parafii Caritas, z Michałem Łatwiej lub grupy młodych. Albo wsparcie czegoś, kogoś poza parafią).
Sentencja: św. Jan Paweł II - Przeprowadzono sondaż, który objął 398 najwybitniejszych uczonych w świecie. Okazało się, że tylko 16 z nich uważa się za niewierzących,
15 za agnostyków i 367 za wierzących.

42/2019

Niedzielna Refleksja
„W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą:
„Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz
potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to
jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie
przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”. Wytrwałość w modlitwie ukazuje, do jakiego stopnia człowiekowi na danym darze zależy. Jeżeli komuś nie
zależy, to nie będzie prosił, powie raz i skończy. Jeżeli komuś nie zależy na
spotkaniu, zapuka do drzwi i odejdzie; ale jeżeli mu na tym spotkaniu zależy, to
będzie stał pod drzwiami i pukał dotąd, dopóki drzwi się nie otworzą. A więc
wytrwałość w modlitwie jest sprawdzianem wiary człowieka, jego zaufania Bogu. Ta wytrwałość z kolei powoduje wzrost w wierze, zbliża do Boga. Proszący
nawiązuje bowiem ścisłą więź z tym, który może udzielić oczekiwanego daru.
Nie wszyscy jednak – nawet wśród katolików – wierzą w moc i skuteczność
modlitwy. Powód? W naszej epoce człowiek bywa często rozczarowany brakiem natychmiastowych efektów. Jeszcze inni twierdzą, że wszystko, co nas
spotyka, jest już zapisane w gwiazdach; nie unikniemy przecież swojego przeznaczenia; po co więc wytrwale modlić się i nie ustawać? To ważne pytanie.
Być może, szukając odpowiedzi na nie, odnajdziemy na nowo sens słów, mechanicznie powtarzanych dotąd rano i wieczorem. Pamiętajmy, by modlić się.
Pomimo piętrzących się trudności, które są podobne do wojsk silnego przeciwnika. Pomimo przeszkód na drodze rozwoju duchowego w postaci osób bezwzględnych, przebiegłych i pozbawionych wrażliwości na los bliźnich, jak
ewangeliczny sędzia. Pełni wytrwałości, pokory i wiary prośmy Boga: Panie,
naucz mnie modlić się nieustannie i nie tracić nawet najmniejszej chwili.

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym
Dar pobożności wzbudza w nas przede wszystkim wdzięczność i uwielbienie.
Jest to bowiem przyczyna i najbardziej autentyczny sens naszego kultu i naszej
adoracji. Kiedy Duch Święty daje nam odczuć obecność Pana i całą Jego miłość
do nas, rozgrzewa nasze serca i w sposób niemal naturalny wzbudza w nas pragnienie, by się modlić i sprawować kult Boży. Pobożność jest zatem synonimem autentycznego ducha religijnego, synowskiej zażyłości z Bogiem, zdolności modlenia się do Niego z miłością i prostotą, właściwej ludziom pokornego
serca.
Na wesoło
Dwóch rozbitków znajduje się od kilku dni na morzu lala od lądu. Siedzą pełni
rozpaczy na paru deskach, które zostały im z rozbitej przez burzę łodzi. W pewnej wili jeden klęka i zaczyna głośno się modlić: Boże, byłem dotąd obrzydliwym niedowiarkiem. Jeśli mnie uratujesz, obiecuję resztę mych dni poświęcić
pokucie. Wstąpię do klasztoru i będę... Przerywa mu drugi i klepiąc go po plecach, mówi: – Przestań! Patrz, w oddali widać płynący ku nam statek.
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18:30 - 19:00. Zapraszam wszystkich, którzy chcą zamówić Intencje Mszalne
W środę
o 16:15
spotkanie kandydatów do I komunii św. Msza szkolna o 17:00, po odmówiod lipca
do grudnia.
my jedną 10 Różańca.
O 20:00 Różaniec (z Tatrami) zakończony Apelem Jasnogórskim.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
W ———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
piątek Uroczystość Apostołów św. Piotra i Pawła. Msze św. o 8:00 i 18:00. KolekW piątek
o 21:00
Msza św. następnie kolejna modlitewna „ Droga 3+3=10 km”. Trasa:
ta to tzw.
Świętopietrze.
ul. Leśną, Kolejową,
wejdziemy w las, dochodzimy do parkingu, skręcamy w prawo, przecho—————–—–———–———–——–—–———–—————
dzimy przez przejazd, dochodząc do Drogi nr. 52 skręcamy w prawo, dochodzimy do
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Maryjne o 17:30.
ul. Kościuszki
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—————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
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O 9:00
kandydatów
do Bierzmowania z klas VI i VII
—————–—–———–———–——–—–———–—————
do grabienia liści.
Do———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Elżbieta Bereziuk,
Sylwia
Trzasko,
Joanna Grabowska,
Leszczyk.
Bóg zapłać!
Przyszła
niedziela
to rocznica
poświęcenia Joanna
naszej świątyni
Kiermasz.
Kolekta na cele parafii.
Po Mszy św. o—————–—–———–———–——–—–———–—————
10:00 nauka przed chrzcielna. O 16:15 Różaniec (z Ziemią Świętą).
Do———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
nabycia Gość Niedzielny oraz książeczki o Niedzieli i Miłosierdziu Bożym,
Okazja
do Spowiedzi św. przed Mszą lub Różańcem. W środę od 16:00 do 17:00 (będzie
świeczki
dwóch kapłanów).
Kancelaria czynna w środę, czwartek i piątek po Mszy św. wieczornej.
————————–—–———–———–——–—–———–——
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace
Do sprzątania—————–—–———–———–——–—–———–—————
kościoła i salek prosimy panie z ul. Opolskiej: Joanna Lewandowska, Ewa
Dzikowska, Gabriela Brzezina, Iwona Wieczorek. Bóg zapłać!
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia bło———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
gosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
Do nabycia: Gość Niedzielny
—————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
Katarzyna
Grobarek
zam. Kolonowskie
BógZapowiedzi
zapłać: za przedślubne:
każdą złożoną 3.ofiarę,
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prace. Za odpowiedź i udział
i Krzysztof
Banach zam.
Gogolin.
w jesiennych
spotkaniach
w salce
i na plebanii. Zespołowi Caritas za przygotowanie spotkania.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Za wyjazd i modlitwę
na Górę św. Anny Róż Różańcowych i 9 Marianek, wyjazd do Olesna
Wspólnoty
Opiekunek
Dziecięctwa
Bożego,
do Zębowic
Bractwa
św.10:00.
Józefa. Porządki przy
* Pielgrzymka
dzieci
do babci Anny,
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Msza św.
o godz.
figurze
MB Fatimskiej
i św. Józefa.
Ministrantom
za licealistów
zrzucenie węgla
i przewiezienie
drzewa
* Centrum
Duszpasterstwa
Młodzieży
zaprasza
i studentów
na wakacyjne
do piwnicy
kościoła.
Dwie
Marianki,
Marcelina
Czupała
i
Wiktoria
Obst,
otrzymały
z
rąk ks.
spotkanie o nazwie Ławka Festiwal. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 4-8 lipca
w
biskupa
wyróżnienie.
Ofiara
na
Fundację
Nowego
Tysiąclecia
wyniosła
750
zł.
Opolu-Winowie. Spotkanie będzie miało charakter festiwalu, noclegi przewidziane są
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–—————
w namiotach.
Wszystkim Jubilatom
oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławień—————–—–———–———–——–—–———–—————
stwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
W lipcu i sierpniu Róże Różańcowe przewodniczą Modlitwie Różańcowej:
———–—–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
01.07.
Róża 8 p.25
Gizela
Zajonc
* Piątek - Niedziela
- 27.10
spotkanie na Górze św. Anny dla studentów i uczniów szkoły
08.07.
Róża
9
p.
Maria
Kruk
średniej Ławka Go!
Róża10
p. Brygida
Lepka
* W15.07.
przyszłym
tygodniu
do prowadzenia
Nabożeństw Różańcowych proszę: poniedziałek siostry;
22.07.
wtorek
Róża11
- Róże
p. Różańcowe,
Krystyna Swoboda
środę - Marianki, piątek - młodzież.
* W29.07.
piątek Róża
8.11. ważne
spotkanieUllmann
kandydatów do Bierzmowania z klas VII; VIII i I średniej.
12 p. Manfred
* W sobotę 09.11. spotkanie z św. Marcinem.
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!

